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Dat deed het volwassen publiek afgelopen vrijdagavond tijdens de uitvoering van het 
Sinterklaastoneel in theater De Krocht. Als zelfs de normaal gesproken uiterst inge-
houden regisseur Ed Fransen af en toe krom lag van het lachen, geeft dat aan wat voor 
toneel er werd gespeeld. Zeer kolderiek en uiterst vermakelijk.

Alle medewerkers aan het Sinterklaastoneel

Courant 
Zandvoortse 

Zie onze advertentie op de achterpagina 

9 2311Actueel Sinterklaas Muziek Sport
ABN Amro bank
zamelt in voor
Voedselbank

Sinterklaasshow in
theater De Krocht
goed bezocht

Zandvoort maakt
kennis met jazzy
Gré van den Berg

Hockeydames
behalen plek in
promotiepoule

8e jaargang • week 48
29 november 2012
Het wekelijkse nieuwsblad  

voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl
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Lachen, gieren en brullen bij Sinterklaastoneel

Na twee dagen met de rem 
erop gespeeld te hebben, 
konden de Zandvoortse 
leerkrachten zich vrijdag 
voor een bomvolle zaal vol-
ledig uitleven tijdens de 
60e (!) uitvoering van het 
Sinterklaastoneel. Slechts de 
lijn van het verhaal werd ge-
volgd maar daar hield het dan 
ook echt mee op. Bepaalde 
opmerkingen ontstonden 

‘spontaan’ en zullen in deze 
krant niet herhaald (kunnen) 
worden. Ook de ‘debutanten’ 
deden helemaal mee, waar-
door de conclusie kan wor-
den getrokken dat het de 
komende tien jaar wel goed 
zit met het Sinterklaastoneel 
in Zandvoort.

Verhaal
Het verhaal ging over koning  

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 
Heeft uw organisatie vacatures voor vrijwilligers 

of heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden, 
vrijwilligersverzekeringen en/of plichten? 
Dan kunt u terecht op de website van het 
Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort, 

www.vip-zandvoort.nl. 
Email: info@vip-zandvoort.nl 

Gemeente Zandvoort

Hek Bentveld
mag toch niet

‘Dat het vergunningenbeleid  
is versoepeld, is dus niet 

overal merkbaar’

De Mannetjes

Tourmalijn (Gerard van 
Diemen) die ontzettende 
last van eksterogen heeft. De 
koning wordt duidelijk door 
zijn vrouw (Kim Hunting) 
vertroeteld. Zijn minister 
Macaroni (Thea v.d. Woerd), 
die heimelijk verliefd is op 
freule Hak tot Tak (Barbara 
Ottho), zoekt stad en land af 
om geneesheren te zoeken 
die hem daarvan kunnen 

College houdt voet  
bij stuk: geen hek

In juli dit jaar heeft het college van B&W besloten de ver-

gunning voor het plaatsen van een kunstwerk op het land-

goed Groot Bentveld in te trekken. De commissie voor de 

Bezwaarschriften heeft onlangs een advies uitgebracht 

over het bezwaar en geadviseerd het bezwaar gegrond te 

verklaren en het besluit in te trekken. 

Vorige week donderdag 
maakte het college echter 
bekend dat zij heeft besloten 
af te wijken van dat advies. 
Zij kan zich namelijk niet vin-
den in een aantal veronder-
stellingen waar het advies 
op gebaseerd is. De com-
missie stelt dat het college 
tijdens de aanvraag van de 
vergunning bekend had kun-
nen zijn met het werk van de 
kunstenaars. Tevens stelt de 
commissie dat het college op 
de hoogte had kunnen zijn 
van de erfdienstbaarheid die 
op het perceel rust waardoor 
het plaatsen van het kunst-
werk feitelijk onmogelijk is. 

Het college meent dat de 
commissie deze veronder-
stellingen niet onderbouwd 
heeft en ziet niet in hoe zij 

van beide zaken op de hoog-
te had kunnen zijn. Het col-
lege vindt dat de aanvrager 
haar over deze zaken bij het 
indienen van de aanvraag 
had moeten informeren. 
Aangezien dat niet gebeurd 
is, is er sprake van het ver-
strekken van onvolledige 
informatie. Daarnaast is het 
college van mening dat de 
maatschappelijke onrust 
onderbelicht is in het advies 
van de commissie. Volgens 
het college rechtvaardigen 
bovenstaande punten het 
intrekken van de vergunning. 

De aanvrager van de vergun-
ning, de heer Bakker, was niet 
bereikbaar voor commentaar 
maar had op voorhand aan-
gekondigd indien nodig een 
rechtszaak te overwegen.

verlossen. Niet een lukt dat 
en de eerste 39, waaronder 
Alexander Kietel en Noga 
Blokki (die net als de lakei 
in een trippelrol echt op 
prachtige wijze door Maaike 
Cappel werden neergezet) 
worden uiteindelijk gevan-
gen gezet. Doldwaze situa-
ties ontstaan als de boeven 
Ramanas (Conny Kramer) en 
Robbeknol (een geweldige 
inval rol van Gerard Kramer 
die de helaas ziek geworden 
Astrid Termaat ter elfder 
uren moest vervangen) een 
‘doosje’ wonderzalf, dat zij 
van Jodocus (een schitteren-
de rol van Lucas Stijnman) 
weten te bemachtigen. Het 
wordt later verwisseld en 
daardoor werden de boe-
ven ontmaskerd. De koning 
werd ingelicht door een oud 
vrouwtje (Marga Bol) waar-
door Jodocus met dochter 
Arabella (Cyra Böken) van de 
koning als beloning mocht 
trouwen en hij er en-passant 
voor zorgde dat de kamer-
dienares Petronella (Rian 
v.d. Mije) tot hofdame werd 
bevorderd.

Haltestraat 10 A/B 
Tel. 023-5713880
www.emotionby.nl

Leuke cadeautips  
voor Sinterklaas: 
Lederen handschoenen 
€ 9,95

Pilotenmuts  
€ 6,-  2 voor € 10,-

Tregging  
€ 6,-  2 voor € 10,-

fashion

fashion

fashion

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

Let op!
Het redactiekantoor 

van de 
Zandvoortse Courant 

verhuist per 
1 december 

naar

Hogeweg 32
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familieberichten

023 -  571  57  07
Kijk ook eens op 
www.clubnautique.nl

waterstanden
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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Wij willen het personeel van Huis in de Duinen  
afdeling de Krocht 

bedanken voor de liefdevolle verzorging van 

mevr. van Akkooi - van Wachendorf van Rijn

Namens Gerrit en Will van Akkooi en familie
Dank Ineke Smit Uitvaartverzorging

In plaats van kaarten

Moedig geleefd, waardig gestorven.

Lientje Betsie Dikker-Lisser

Amsterdam, 30-1-1937            Zandvoort, 27-11-2012

We zullen je liefde en humor enorm missen. 
Rust zacht, lieve schat.

 Zandvoort: Loek Dikker
 Amsterdam: Paul en Manon
                       Aldo, Max  
                       Ellen en Marcel, Lev, Sal 
 Den Haag: Sandra

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Correspondentieadres: 
Mr. Troelstrastraat 54, 2042 BT  Zandvoort

Spotlight
We zijn verschrikkelijk blij

Er is nu ook een Lip VROUWTJE bij.

Haar naam is MAREN. 
Wij feliciteren Anuschka, Martijn en Senne,

En wensen hun heel veel geluk met z'n 4-en.

De trotse Oma en Opa Versteege (de Lip).

Alle kindertjes in Zandvoort
kom nu in XL 

je schoentje zetten
want zaterdag 

1 december komen 
Sint en Piet 

met toeters en trompetten.

Om 16.00 uur zijn de 
Sint en alle Pieten daar
en dan ligt er voor de

kindertjes een cadeautje klaar.

Sint en Piet

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8 | Tel. 5712252 | 06-53344660 
grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com
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Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 29/11 - 05/12

SINT EN DIEGO de magische bron van Myra (NL)
ZA-ZO-WO om 12.45 uur 

MEES KEES (NL)
ZA-ZO-WO om 14.30 uur

ALLES IS FAMILIE
DO t/m WO om 16.30 uur en DO t/m DI om 19.00 uur

SKYFALL
Do t/m WO 21.45 uur 

MOONRISE KINGDOM
WO om 19.30 uur

Verwacht: Hotel Transsylvanie 8/12 + Koning van Katoren 26/1

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

column

Zondagochtend droomde ik 
over Zwarte Piet (iets met een 
burgemeester en een ladder-
wagen), toen ik wakker werd 
van gekletter in de tuin, naar 
wat later bleek afkomstig van 
plastic delen van een poppen-
huis. Waarom het poppenhuis 
daar stond? Geen idee. Grote 
kans dat het dus mijn idee was. 
Nadat ik vervolgens de wind 
tegen de ramen hoorde bon-
ken, wist ik het. De jaarmarkt 
ging niet door.

En ik had me er zo op verheugd. 
Vooral op de lange wandeling 
van huis naar Raadhuisplein. 
Normaal gesproken kun je bij 
wijze van spreken van ons huis 
in het vijvertje van het raadhuis 
spugen, maar als er grote markt 
is in Zandvoort, dan doen we er 
zomaar drie kwartier over. Op 
jaarmarkten hebben mensen 
opeens nul haast meer. Het is 
alsof je in een tijd stapt, waarin 
Nederland 1 de enige zender en 
de watertoren nog een water-
toren was. Slo-Mo. Tel daarbij 
op dat de twee dames in mijn 
leven altijd wel meerdere keren 
iets zien onderweg en de aan-
zienlijke vertraging is daarmee 
verklaard. Waarom ik gedwee 
mee loop, is omdat er altijd een 
omgebouwde caravan staat, 
die Spaanse Churros verkoopt.

Beetje storm en goodbye, 
jaarmarkt. Onlangs zei Peter 
Timofeeff met een staalhard 
en snorloos smoelwerk, dat 
we ons leven erop moesten 
gaan instellen, dat er barre 
weersomstandigheden op 
komst zijn, de komende jaren. 
Arme marktkooplui, arme ker-
misklanten. Dit was nog een 
zomerbriesje vergeleken bij 
wat ons te wachten staat. En 
het gaat toch al zo slecht met 
hun handel. Toen de kermis aan 
de boulevard stond, ben ik met 
onze steeds minder kleine meid 
tig keer in de achtbaan geweest. 
Op een goed moment vroeg de 
uitbater aan me: “Kopen?” Hij 
meende het echt. Twee 
ton. Toch interessant. Kan 
ik ’m misschien tijdens 
raadsvergaderingen tus-
sen Van Vessem en het 
raadhuis parkeren. M
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cartoon - Hans van Pelt

Evenementenagenda

NOVEMBER 

30	Friday	Night	Out - met Ben Saunders. Holland Casino, 
vanaf 23.00 uur

DECEMBER

1	 Sinterklaas	en	de	verdwenen	mijter - 
Sinterklaasshow in Center Parcs, voorstelling van  
16.00 tot 17.30 uur

1	 Kerstmarkt	- Jeugdhuis (achter de Protestantse kerk), 
10.00 tot 16.00 uur

4	 Cinema	Nostalgie	- A Christmas Carol, the musical, 
aanvang 13.00 uur

14	Opening	ijsbaan	- Raadhuisplein

22	De	Babbelwagen	- Digitale fotovoorstelling 
‘De afbraak na 1945’. Hotel Faber, aanvang 20.00 uur

Achtbaan
b november	b december b	

Gemeenteraad neemt Najaarsnota
voor kennisgeving aan

Afgelopen dinsdag had de raadsvergadering Debat eigen-
lijk maar één belangwekkend agendapunt: het vaststellen 
van de Najaarsnota. In feite kwam het neer op een amen-
dement dat opgesteld was door het CDA en dat om een 
zevental aanpassingen vroeg. Het college had onlangs al 
beloofd om na de Najaarsnota in december te komen met 
ombuigingen en bezuinigingsvoorstellen. 

De gemeenteraadsleden 
Gijs De Roode (CDA), Wilfred 
Tates (VVD) en Virgil Bawits 
(GL) konden voor hun move-
rende redenen niet aanwe-
zig zijn. Bij stemming zouden 
hierdoor dus de stemmen 
kunnen staken. 

Het CDA, bij monde van Gert 
Jan Bluijs, was bijna faliekant 
tegen het plan van het colle-
ge om de tekorten, die onher-
roepelijk ontstaan in 2013, al 
op voorhand te dekken door 
middel van een greep uit de 
algemene reserves en vroeg 
om kennisneming van de 
nota. De christendemocraten 
hadden het plan opgevat om 
de tekorten zoveel mogelijk 
te dekken binnen de diverse 
Programma’s van de begro-
ting 2013. Dat komt vooral 
neer op de Programma’s 1 en 
3. In Programma 1 zijn vooral 
de thuishulp, de schuldhulp-
verlening en het collectief 
vervoer zaken die heel veel 
geld kosten. In het recente 
verleden werden die hoofd-
zakelijk betaald door subsi-
die via het Gemeentefonds, 
vanuit Den Haag. Nu daar 
ook de broekriem aange-
haald moet worden, komt 
er in dat fonds ruim 200 
miljoen euro minder en dat 
tekort wordt naar ratio ver-
deeld over de gemeenten. 
Programma 3 gaat over de 
subsidies.

Willem Paap (SZ) en Nico 
Stammis (PvdA) zeiden te 
willen wachten met com-
mentaar op de nota totdat 
het college met de dekkings-
voorstellen zou komen. Bluijs 
gaf aan dat er de laatste ja-
ren eigenlijk niet goed is om-

gegaan met afspraken die 
gemaakt zijn. “We zijn niet 
in staat om de crisis te be-
strijden door de juist beslis-
singen op het juiste moment 
te nemen. We lopen achter 
de feiten aan. In 2010 werd 
een vereenvoudigde plan-
ning en controle cyclus in de 
Voorjaarsnota opgenomen 
maar daar heeft de raad, 
het college en de organisatie 
zich niet aan gehouden. Als 
we dit hadden doorgevoerd 
dan hadden we nu in een 
andere situatie gezeten”, al-
dus Bluijs, die nog even door-
ging: “Probleem is nu dat er 
een gigantisch tekort is ont-
staan. We moeten zoeken 
naar een sluitende dekking 
voor 2013 en het meerjaren-
perspectief. In programma 
1 komt er een tekort in 2013 
van € 569.000, dit zou u af 
moeten dekken. Moet u bij-
ramen? Trek dan aan de bel! 
Het moet anders, maar hoe 
gaan we dat doen?”

Robbert de Vries (D66) zei 
dat volgens zijn partij de 
dekkingsvoorstellen ondoor-
dacht waren, waarop Toonen 
hem meldde dat er helemaal 
nog geen dekkingsvoorstel-
len van het college zijn. “Daar 
praten wij nog over”, zei de 
wethouder. De Vries ant-
woordde daarop dat D66 
“denkt dat ze ondoordacht 
zijn”. Michel Demmers (GBZ) 
vindt dat er bij de subsidies 
veel te halen valt, want vol-
gens hem zijn die tussen 
2006 en eind 2011 meer dan 
verdubbeld. Toonen merkte 
in zijn antwoord op dat er 
alleen al de kosten van de 
VVV Zandvoort in opgeno-
men zijn en “ik ben blij dat 

we dat gedaan hebben”.  
Ellen Verheij (VVD) zei dat 
Zandvoort alle uitgaven 
moet herzien en bezien. 
“Het uitgavenpatroon moet 
aangepast worden. Laten wij 
daar kritisch naar kijken. Er is 
ook geen geld voor inciden-
tele subsidies. Je kan niet 
elke aanvraag honoreren. 
Tekorten moeten we ophef-
fen daar waar ze ontstaan”, 
zei de liberale voorvrouw. 
Impopulaire maatregelen 
zijn daarin wellicht nodig. 
Deze mededeling schoot 
Bruno Bouberg Wilson (OPZ) 
in het verkeerde keelgat en 
hij verweet de VVD keihard 
de minima aan te willen pak-
ken. Volgens Nico Stammis 
(PvdA) schraapt de VVD aan 
de minima, hetgeen Verheij 
bestreed.

Toonen zei in zijn antwoord 
dat niet alleen Zandvoort 
zich in zwaar weer bevindt: 
“We mogen constateren 
dat iedere gemeente in 
Nederland al 4 jaar in een 
netelige positie zit, en niet 
Zandvoort alleen.” Hij is het 
met het amendement eens 
“als de cijfers die daarin 
staan weggepoetst worden”. 
Tevens stelde hij voor om 
het stuk in tweeën te split-
sen: een amendement (met 
weggepoetste cijfers) en 
een motie. Verder beaamde 
Toonen dat tekorten op be-
paalde zaken binnen het 
eigen Programma opgelost 
moeten worden.

Toen na deze vergadering de 
vergadering Besluitvorming 
begon, had Bluijs, mede 
namens een aantal andere 
partijen, inderdaad het 
amendement aangepast. 
Bij stemming bleek dat het 
amendement werd aange-
nomen met alleen de stem 
van Demmers tegen. Dat 
herhaalde zich bij de stem-
ming over de Najaarsnota. 
De motie werd niet ge-
steund door GBZ, D66 en 
Carl Simons (OPZ).

Politiek verslag Raadsvergadering Debat en Besluit, d.d. 27 nov.
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burgerlijke stand
17 november - 23 november 2012

Geboren:
Troy, zoon van: van Westerloo, Johannes en: de Boer, Paula 
Harriët.
James Daniel, zoon van: Jones, Tobias Oliver en: Liebers, Penny 
Geertruida Helena Catharina.
Sofie Noa Lynn, dochter van: Bok, Sander en: Paap, Bibi Laura 
Louise.

Ondertrouwd:
Koster, Dillon en: de Muinck, Elles Jacobine.

Overleden:
Boting geb. de Wringer, Greta Annie, oud 86 jaar.
Vliek, Gerardus Antonius, oud 92 jaar.
Hoekema geb. Schevel, Tjitske, oud 83 jaar.

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. L. Rasser uit IJmuiden
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur pastoor M. Wagemaker
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur mevr. M. Holt 

Evangelische Gemeente"Huis van Gebed Zandvoort" 
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

kerkdiensten - a.s. zondag 

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40, Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

Zandvoortse senioren 
samen aan tafel

lekkere gezonde Hollandse maaltijd
voor maar € 8,50 senioren of dagmenu

Iedereen is welkom van dinsdag t/m zondag
openingstijden van 12:00 -/ 20:00 uur

Nederlands / Indisch restaurant 
toko Bintang Haltestraat 34 

Afhalen en bezorging Tel: 023 - 571 2800 

Denderend door de duinen  
Wandelen in groepsverband en leren over al wat  
er leeft. Verzamelen bij de Duinrand, na afloop koffie drinken 
bij Pluspunt. Ook bij regen. Inclusief entree waterleidingduinen  
en koffie of thee. € 25,- voor 10x
Dinsdag 10:00 – 11:00  15 januari t/m 26 maart 

Hatha Yoga   

Hatha yoga is gymnastiek voor lichaam en geest. Er 
wordt gewerkt met eeuwenoude bewegingsvormen en ademtech-
nieken. Dit brengt nieuwe energie en innerlijke kracht. Men leert 
rustiger en evenwichtiger te worden. Voor soepele gewrichten, 
spieren en ontspanning.
Woensdag 11:00 – 12:00 9 januari t/m 17 april
Vrijdag 11:00 – 12:00 11 januari t/m 26 april

JazzDance 55+Jong
Op hedendaagse muziek gezond en fit blijven. 
Elke week bewegen is gezond. Op muziek bewegen maakt het al-
lemaal een stuk lichter. Er wordt rekening gehouden met leeftijd en 
vermogen. Je mag gerust meedoen op een stoel.
Donderdag 14:30 – 15:30 10 januari t/m 25 april

Nederlands 
Als Nederlands je 2de taal is. Kom en ervaar hoe leuk het is!
Donderdag 10:00 – 12:00 t/m 13 december
Drastisch in prijs verlaagd: € 55,- voor 12 lessen van 2 uur.  
24 januari t/m 18 april
 
Glas in Lood Voor beginners en gevorderden.

Glas in Lood is een oeroude ambacht die nog steeds prachtige 
resultaten geeft. Met behulp van de docent leert men het glas te 
snijden en in het lood te zetten. 
Woensdag 19:30 – 22:00 30 januari t/m 27 maart

iPad, maak optimaal gebruik van de iPad
Om de cursus te volgen dient u in het bezit te zijn van een Apple 
iPad, deze moet echt van Apple zijn!
De iPad is een zeer gebruiksvriendelijk draagbaar multimedia ap-
paraat met talloze mogelijkheden. 
Dinsdag 12:30 – 14:30 22 januari & 29 januari

Typevaardigheid vanaf 8 jaar

We maken gebruik van het programma typeworld. Je leert spelen-
derwijs blind typen met 10 vingers!  Het is de bedoeling dat de 
cursisten thuis 10 tot 15 minuten per dag oefenen.
Donderdag 15:30 – 16:45 31 januari t/m 25 april

Bridge voor beginners
Een spel voor hoofd en handen. Over de hele wereld wordt bridge 
gespeeld. Het is dus niet moeilijk om partners voor dit spel te 
vinden. Houd uw hersenen in conditie, blijf fit en actief. 
Maandag 19:30 – 21:30 28 januari t/m 22 april

Picasa Fotobewerking
In deze cursus leert u in 6 lessen hoe u op een leuke en makkelijke 
manier meer kunt doen met uw zelfgemaakt foto's. 
Donderdag 19:30 - 21:30  28 februari t/m 4 april

Excel 
het meest gebruikte rekenprogramma
Dinsdag 19:30 - 21:30 26 februari t/m 26 maart

Medische gym
Speciaal voor rug, nek en andere medische klachten.
Vrijdag 9:30 - 10:30 25 januari t/m 21 juni

Beeldhouwen en Boetseren
De cursus is bestemd voor zowel beginners als gevorderden en 
houdt rekening met de eigen vaardigheden. 
Maandag of Donderdag 19:30 - 22:00 21 januari t/m 22 april

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl  023. 57.40.330

Voor proeflessen kunt u contact opnemen met 
Hella Wanders-Kuiper cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl 

Seniorenvereniging Zandvoort

22 november 2012 was een dag met historie
want na maanden vergaderen en voorbereiden

hebben we ons echt en serieus van de ANBO afgescheiden.
De Seniorenvereniging Zandvoort is nu opgericht
en worden de pijlen op 300 leden en meer gericht

24 november meldde zich een bijzonder lid aan
Sint Nicolaas is zijn naam.

Hij is met advocaat en slagroom als lid gestrikt
en als oudste lid zeer geschikt.

Met nu al 285 leden op de teller
wordt DSVZ  een bestseller.

1 januari 2013 gaat het echt beginnen
en gaan we veel activiteiten verzinnen.

Er is een wijs besluit genomen
de Seniorenvereniging Zandvoort is er gekomen!

Els Kuijper 
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Evaluatie cameratoezicht centrum

Omgaan met ruzie en agressie

De gemeente Zandvoort heeft zes maanden geleden  
cameratoezicht in het centrum van Zandvoort ingesteld. 
De proef zou na deze 6 maanden geëvalueerd worden en 
dat gaat op 6 december aanstaande gebeuren. 

Ruzie en agressie. Het lijkt wel of steeds meer mensen een 
kort lontje hebben. Wat opvalt is dat ook veel kinderen een 
grote mond hebben. Tegen hun ouders, maar ook tegen 
wildvreemden waar ze normaal gesproken respect voor 
zouden moeten hebben. 

camera’s op strategische en 
overzichtelijke plaatsen in het 
uitgaanscentrum van onze 
woonplaats opgehangen. De 

Hierdoor verminderen, zo is 
wetenschappelijk vastgesteld, 
gedragsproblemen bij kinde-
ren. Kloppenburg beaamt 
dat. Bij de workshops praat 
zij met de ouder(s) die kam-
pen met kinderen die ruzie 
maken of zich agressief ge-
dragen. “Ik verdiep me dan in 
de gezinstoestand en probeer 
oplossingen aan te dragen 
volgens Triple P. Want dat is 
wat ouders willen horen: hoe 
bereik je dat je afkomt van de 
ruziesfeer. Belangrijk daarbij 
is ook dat je op een positieve 
manier met opvoeding bezig 
bent. Geef eens een compli-
mentje, niet altijd negatieve 

Zandvoortse Courant dat 
hij blij is om de geheel ver-
bouwde Agathakerk nu eens 
te kunnen aanschouwen.

Jingle voor Esprit
De damesmodezaak Emo-
tion By Esprit, gelegen in 
het Jupiter Plaza, gaat per 
1 december op de tekstpa-
gina’s van de lokale radio-
zender ZFM adverteren. 
Voor de advertentie is een 
bijzondere ondersteu-
ning gevonden: een jingle 
ingezongen door de be-
kende Natascha Vergeer 
uit het populaire televisie 
programma The Voice of 
Holland. Winkeleigenaar 
Bart Wijnberg heeft haar 
kunnen strikken en is ervan 
overtuigd dat het een suc-
ces wordt.

Taizé bijeenkomst
In de komende Taizé bijeen-
komst op vrijdag 7 decem-
ber in de Agatha kerk heeft 
de werkgroep gekozen 
voor een tekst van de pro-
feet Jesaja, waarin hij ‘Gods 
woord als voedsel ervaart’. 
Maar niet alleen een goed 
gekozen woord kan voedsel 
zijn, ook muziek kan je accu 
opladen. In de dienst zal 
weer veel worden gezon-
gen en gebeden, waarbij 
een link wordt gelegd naar 
kerkleraar Augustinus die 
zei dat zingen ‘dubbel bid-
den’ is. Het inzingen begint 
om 19.00 uur, de dienst zelf 
is om 19.30 uur. Na afloop is 
er koffie en thee.

Nieuwjaarsduik nr. 53
Nog iets meer dan een 
maand en dan zit het jaar 
er alweer op. Het nieuwe 
jaar wordt in Zandvoort 
traditiegetrouw ingeluid 
met een Nieuwjaarsduik. 
Ook dit jaar zullen enkele 
duizenden op 1 januari rond 
14.00 uur het koude zeewa-
ter in rennen. De locatie is 
evenals voorgaande jaren 
bij Beachclub Take Five. 

Jaarmarkt afgelast 
wegens de storm 
De feestelijke Jaarmarkt 
die zondag zou worden ge-
houden, is in verband met 
de storm door de organisa-
tie afgelast. Een verstandig 
besluit in verband met de 
veiligheid voor zowel de 
marktkooplui als voor de, 
eventuele, bezoekers. Of 
er een nieuwe datum ge-
pland wordt, is vooralsnog 
niet bekend, maar een feit is 
dat veel ondernemers extra 
hebben ingekocht.

Onjuistheden artikel  
dienstverlening
In het artikel over de gewij-
zigde dienstverlening, in de 
editie van vorige week, zijn 
wat onjuistheden geslo-
pen. Zo staat er dat de deur 
van het gemeentehuis ’s 
middags gesloten zal zijn, 
maar dat is onjuist. Tevens 
kan men ’s middags een 
afspraak maken voor zaken 
die ook ’s ochtends via de 
centrale balie afgehandeld 
kunnen worden. Ten slotte 
kan een paspoort, in tegen-
stelling tot eerdere bericht-
geving, niet digitaal worden 
aangevraagd.

Kerstmarkt
Op zaterdag 1 december 
van 10.00 tot 16.00 uur 
wordt er  een kerstmarkt 
bij de Protestantse kerk ge-
organiseerd. Kinderen van 
verschillende scholen heb-
ben geknutseld voor deze 
markt en die spullen wor-
den daar verkocht. Verder 
zijn er allerlei leuke spul-
letjes te koop zoals: kerst-
stukjes kerstkaarten en al-
lerlei andere kerstknutsels. 
Uiteraard wordt iedereen 
uitgenodigd voor een kop-
je koffie of thee met een 
heerlijk stukje taart ! Ook 
zijn er elk heel uur voor de 
kinderen workshops waar 
ze, zeepkettingen, vilten en 
eigen kerstballen en kerst-
kaarten kunnen maken. De 

Op Pakjesavond geeft Sinterklaas veel kinderen elektrisch speelgoed. Een 
spelcomputer, digitale fotocamera of MP3-speler staat hoog op het ver-
langlijstje. Maar wat gebeurt er met het oude elektrisch speelgoed dat niet 
meer gebruikt wordt? 
Lever het 6 december in op de Remise, Kamerlingh Onnesstraat 20. Zo 
zorgen we er samen met Wecycle voor dat deze optimaal worden gerecycled. 

Cadeautje
De eerste honderd inwoners die afgedankte elektrisch apparaten inleveren 
krijgen gratis het unieke Wecycle-sleetje! Let op: op = op! 
Ook worden er 500 kanskaarten uitgedeeld, met kans op een familiebox 
hotelovernachting.*

Recyclen doen we samen met Wecycle  en Zandvoort Schoon!?
www.wecycle.nl

*Er worden 25 familiebox hotelovernachtingen verloot onder alle uitgegeven kanskaarten.

Zandvoort Schoon!? ziet Groene Piet 

opbrengst is voor het goede 
doel.

Cinema Nostalgie
Op 4 december staat de 
deur van Circus Zandvoort 
speciaal voor senioren weer 
open. Cinema Nostalgie 
draait deze keer de film ‘A 
Christmas Carol, the mu-
sical’. Het ontvangst met 
koffie/thee en cake is vanaf 
13.00 uur en de film begint 
om 13.30 uur. Kosten: € 7 in-
clusief Belbus, film, koffie en 
toeslag. Indien u gebruik wilt 
maken van de Belbus, kunt u 
zich opgeven bij Pluspunt, tel. 
5717373. Losse kaarten (zon-
der Belbus) zijn op de dag zelf 
à € 6 te koop bij de kassa van 
Circus Zandvoort. Het echt-
paar Luijkx is aanwezig om u 
te helpen bij de instap in de 
lift en/of naar de stoel. 

Stijgende lijn
Een onafhankelijk jury heeft 
de landelijke café Top 100 lijst 
bekend gemaakt waar uit de 
ruim 8000 café bedrijven er 
100 door middel van een aan-
tal mystery visits beoordeeld 
en geselecteerd zijn. Op de 
lijst met 100 geselecteerde 
cafés stond ook café Koper 
uit Zandvoort. Zo te zien zit 
er een stijgende lijn in want 
gestegen van ‘aanrader’ naar 
plek 67 in 2010 en plek 57 in 
2011, is nummer 45 in 2012 
een prachtige plaats. Volgend 
jaar weer een stapje hoger?

Sinterklaas in de 
Agathakerk
Komende zondag, 2 decem-
ber, zal Sinterklaas zijn 
op wachting maken in de 
Agatha kerk aan de Grote 
Krocht. De Goed heiligman 
is al jaren niet meer in de 
katholieke kerk in Zandvoort 
geweest en dus is het hoog 
tijd dat hij weer eens acte de 
présence geeft. Zijn bezoek 
is na de mis vanaf circa 12.45 
uur en de Sint zal ook een 
paar Zwarte Pieten meene-
men. Sinterklaas meldde de 

proef behelsde de opstelling 
van een vijftal technologisch 
zeer hoogwaardige camera’s 
die bij eventuele calamiteiten 
voor een reactie zouden kun-
nen zorgen of, eventueel later, 
het nodige bewijsmateriaal 
zouden kunnen aanleveren 
waarmee Justitie raddraaiers 
binnen het uitgaansgebied in 
de kraag zou kunnen vatten.

De evaluatie vindt donder-
dag 6 december plaats in 
de raadszaal en start om 
17.00 uur. De avond is open-
baar en via de ingang op het  
bordes voor een ieder vrij 
toegankelijk.

dingen benadrukken”, aldus 
Kloppenburg.

Behalve voor gezinnen zijn 
de workshops ook interes-
sant voor peuterspeelzalen 
en kinderdagverblijven. Daar 
is het van belang dat kinderen 
leren delen en samenspelen. 
Kloppenburg: “Voor ernstige 
gezinsproblemen zijn er cur-
sussen op maat, waarbij onder 
andere huisbezoeken worden 
gebracht om de gezinssitu-
atie van nabij mee te maken. 
Daarop kun je dan inspelen 
in de vorm van aanwijzingen 
en tips. Er zijn trouwens ook 
workshops voor leren luiste-
ren en slaappatroon.”

CJG Zandvoort is gevestigd 
aan de Dr. Jac. P. Thijsseweg 
24a. Bel voor meer informatie:  
088-9958377 of ga naar www.
cjgzandvoort.nl.

Een van de geavenceerde camera's in de Haltestraat

Gemeente Zandvoort

Op verzoek van en in sa-
menspraak met het Korps 
Landelijke Politie Diensten 
(KLPD) werden er een aantal 

Het is de hoogste tijd dat die 
jeugdige agressie vroeg in de 
kiem wordt gesmoord. Als het 
aan Martika Kloppenburg ligt, 
moet dat mogelijk zijn. Zij is 
verpleegkundige in de jeugd-
gezondheidszorg en ver-
zorgt in Zandvoort voor het 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) regelmatig workshops 
over het omgaan met ruzie 
en agressie. 

Kloppenburg gaat daarbij uit 
van methode Triple P, een uit 
Australië afkomstig opvoed-
kundig programma waarbij 
ouders een positieve op-
voedstijl wordt aangeleerd. 
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Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

Vraag nu alvast de ZandvoortPas 2013 aan! 
zie pagina 192013

AAnbieding 
gerecht nAAr keuze: € 12,50

gyros 
MusAkA 

(of vegetArische MusAkA)
stifAdo

LAMs-/rundvLees
zALMfiLet

Alle gerechten met rijst, 
friet en sAlAdebuffet

zArAs griekse speciALiteiten
hALtestrAAt 7  |  teL. 5716631

www.zArAs.nL

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade
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Vlnr: Ellen Kuypers, eigenaresse Anjo Meijer en Anja de Graaf

Vlnr: Nick ten Broeke overhandigt de sleutels aan mede-eigenaar 
Rianne Klinkenberg
 

Twee nieuwe bedrijven in Zandvoort gevestigd
Binnenkort is Zandvoort weer een tweetal nieuwe win-
kels rijker. Op 1 december wordt aan de Kerkstraat 2b/
hoek Thorbeckestraat de eerste winkel in Nederland van 
het bekende lingeriemerk ‘Naturana’ geopend. Even later 
zal Myscootershop.nl aan de Burg. Engelbertsstraat de 
deuren openen.

Het van oorsprong Duitse 
bedrijf Naturana bestaat al 
sinds 1917 en heeft inmid-
dels 49 eigen winkels in 
Europa. Deze groothandel/
producent levert al jaren-
lang aan grootwinkelbe-
drijven in Nederland zoals 
Livera, V&D en de Makro, 
maar een eigen winkel be-
stond hier nog niet. De spe-

cialisatie: lingerie, nacht-
goed en badgoed, ook voor 
heren. Van functioneel tot 
exclusief en extravagant, 
in verschillende prijsklas-
sen en verschillende labels. 
Eigenaresse Anjo Meijer 
heeft de Zandvoortse da-
mes Ellen Kuypers en Anja 
de Graaf aangetrokken die 
de zaak zullen gaan draaien.

Klaas Enthoven kampioen 
jeu de boules

Ger Daniels neemt afscheid
van Pluspunt

Klaas Enthoven is vorige week uitgeroepen tot kampioen 
jeu de boules van SC Unicum ’73, de sportclub waar let-
terlijk iedereen, vaak via geleide goten, dit aangename 
spel kan spelen. Enthoven had, aan het einde van het sei-
zoen, met 179 punten slechts één punt meer dan Annelies  
Comijn en 4 punten meer dan Marcello Mauras. Vol trots 
nam hij dan ook de kampioensbeker in ontvangst.

De Heemsteedse kunstenaar Ger Daniels (1943), docent 
aquarelleren bij het open atelier van Pluspunt, stopt er 
mee. In 20 jaar heeft hij vele Zandvoorters les mogen  
geven in de wereld van acrylverf, koolpotlood, olieverf of 
ander schilder- en tekenmateriaal. 

Begeleider Gerard Schilp-
zand had maar liefst 8 be-
kers voor de eerste acht 
plaatsen en was blij dat er 
zoveel van de club gebruik 
gemaakt wordt. De club 
steunt zwaar op vrijwil-
ligers, waarvan er enkele 
dit ‘werk’ al jaren doen. Zij 
kregen dan ook terecht een 
groot compliment. Een zeer 
geslaagde en sfeervolle 
prijsuitreiking met een voor-
treffelijke catering verzorgd 
door de dagbesteding van 
Nieuw Unicum. 

Overige prijswinnaars: 4: 
Johan van Doorn (136 pun-
ten); 5: Peter de Jager (135); 
6: Elly van der Voort (116); 

Vele groepen leerden de fijne 
kneepjes van het etsen en 
aquarelleren bij hem. Daniels 
is een kunstenaar in hart en 
nieren. Zelf maakt hij schitte-
rende werken op groot doek, 
die u kunt bewonderen op 
www.danielslaas.nl. 

De kunstenaar heeft 20 jaar 
voor de groep gestaan. Hij 
is begonnen in het Stekkie, 
dat later Pluspunt werd, met 
drie volle groepen. Hij komt 
nog elke dinsdag op de fiets 
vanuit Heemstede naar 
Pluspunt om de inmiddels 
samengevoegde groep van 
aquarellen en open atelier 
enthousiast te ondersteu-
nen met zijn hulp en advies. 
Op dinsdag 11 december 
wordt er afscheid van hem 
genomen. Geïnteresseerden 

7 Thea van Pasen (113) en 
8: Jacoline den Haan (78). 
Vanaf de tweede woens-
dagavond in 2013 start het 
nieuwe seizoen voor het jeu 
de boules.

zijn welkom om tussen 13.00 
en 14.00 uur hem de hand 
te komen schudden onder 
het genot van een drankje 
in Pluspunt Zandvoort, 
Flemingstraat 55. Voor meer 
informatie kunt u contact 
opnemen met Hella Kuiper, 
tel. 5740330 of via: cursus-
info@pluspuntzandvoort.nl.

Myscootershop.nl
Naast een nieuwe linge-
riezaak, komt er ook een 
nieuwe scooterzaak in 
Zandvoort. Makelaar Nick 
ten Broeke overhandigde 
de sleutels van het pand, 
waar voorheen Woonwinkel 
Zandvoort gevestigd was, 
hoek Burg. Engelbertsstraat/
Zeestraat, aan Jos Koelewijn 
en Rianne Klinkenberg die 
daar Myscootershop.nl zul-
len gaan starten. De beide 
ondernemers hebben al een 
groot bedrijf in Noordwijk 
in deze branche en vonden 
het punt van het pand der-

mate interessant dat zij er 
een tweede bedrijf gaan be-
ginnen. Zij zullen niet alleen 
scooters en toebehoren gaan 
verkopen maar ook zullen er 
eventuele reparaties uitge-
voerd gaan worden.

In de veelbesproken min-
dere economische tijden is 
het zeer positief dat deze 
bedrijven voor Zandvoort 
hebben gekozen. Namens 
de Zandvoortse Courant he-
ten wij de ondernemers van 
harte welkom en wensen ze 
veel succes met hun nieuwe 
zaak. 

 Jeu de Boules- Klaas Enthoven

Galerie Pluspunt- Ger Daniels

De Vereniging van Strandpachters Zandvoort (VSZ) be-
hartigt de belangen van de aangesloten strandpaviljoens. 
Over een lengte van negen kilometer breed zandstrand 
staan er in onze badplaats bijna 40 paviljoens, waarvan 
vijf op het naaktstrand. Tegenwoordig zijn er ook vijf pa-
viljoens die het hele jaar door open zijn. Dit is feitelijk een 
nieuwe tak van sport, daar Zandvoort al sinds mensenheu-
genis een badplaats is waar men voornamelijk in de zomer 
vertoefde. Een bekend Zandvoorts gezegde luidt dan ook: 
‘na de zomer is Zandvoort weer voor de Zandvoorters’.

Voor ondernemend Zandvoort is alleen het zomerseizoen 
echter niet meer toereikend. Jarenlang had Zandvoort als 
grote voordeel dat onze middenstand op zondag open 
mocht zijn. Dit leverde een toeloop van bezoekers uit de 
hele regio op. Helaas is dit niet meer vanzelfsprekend. 
Men kent tegenwoordig in heel Nederland koopzondagen 
en winkelketens met uitgebreide horecavoorzieningen. 
Hiervoor hoeft men dus niet meer naar Zandvoort te ko-
men. Echter de combinatie winkelen, een strandwandeling 
maken en aansluitend een drankje drinken in het dorp of 
op het strand, dat kan alleen in Zandvoort.

De jaarrondpaviljoenhouders willen deze unieke combinatie 
weer bekend maken in de regio door middel van het terug-
geven van parkeergeld aan hun bezoekers van maandag tot 
en met vrijdag tussen 18.00 en 20.00 uur (tot 1 maart 2013). 
Met deze ludieke actie hopen zij het imago van Zandvoort 
in de winter op te krikken en het signaal af te geven aan de 
gemeente dat Zandvoort met een vriendelijk parkeerbeleid 
een machtig mooi marketingmiddel heeft om bezoekers 
naar onze prachtige badplaats te lokken (zeker in de winter). 
Deze aantrekkingskracht zal heel ondernemend Zandvoort 
ten goede komen.  Met de gemeente Zandvoort en het 
college van B&W in het bijzonder, heeft de VSZ regelmatig 
contact over alle activiteiten op het strand. Ook de banden 
met venters op het strand zijn de laatste weken weer aan-
gehaald. Samen met de ondernemers in het dorp hebben 
wij de bezoekers van Zandvoort een hoop te bieden.

Met de politie bestaan er afspraken op het gebied van 
de veiligheid op het strand, waar in de zomermaanden 
honderdduizenden mensen recreëren. Uitgangspunt  
voor de VSZ is het de toerist en dagrecreant zoveel  
mogelijk naar de zin te maken. Het 
strand is een uitermate belangrijke 
trekpleister voor Zandvoort en dat 
willen we graag behouden. Op die 
manier blijft Zandvoort aantrekkelijk 
voor iedereen.

Unieke combinatie van winkelen, 

strandwandeling en drankje doen

Uit de hoek van 
de ondernemers

In deze tweewekelijkse rubriek kunt u lezen waar de on-
dernemers mee bezig zijn vanuit de invalshoek van de 
voorzitters van de diverse ondernemersverenigingen, de 
centrummanager en de bedrijfscontactfunctionaris. Deze 
week Werner Coenraad, vicevoorzitter van de Vereniging 
van Strandpachters Zandvoort.

Werner Coenraad
Vicevoorzitter - Vereniging van 

Strandpachters Zandvoort
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Professionele voor- en naschoolse opvang voor kinderen 
van groep 1 t/m 8 van alle Zandvoortse basisscholen.

Ook tijdens vakanties.
Voor vervoer wordt gezorgd.

www.pluspuntzandvoort.nl
Voor meer informatie belt u naar: 5740330 of 5740333

Flemingstraat 55, 2041 VW  Zandvoort 

Buitenschoolse opvang De Boomhut

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Laat u niet verrassen 
door de winter…

De temperatuur daalt, dus tijd om de auto winterklaar 
te maken. Winterbanden zorgen bij een temperatuur 

onder de 7 graden voor een betere prestatie.

U kunt bij Van der Veld terecht voor:

• Winterbanden
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Nu bij aanschaf van nieuwe winterbanden  
een GRATIS winterpakket.

Voltastraat 34 – 2041 CK Zandvoort
 023-5719013

Tel. 023-532 2010
maandag t/m vrijdag 10.00-14.00 uur

www.facebook.com/zandvoortsecourantVind ons op



9

Zandvoortse Courant • nummer 48 • 29 november 2012

Weer

Temperatuur

Max 7 6 6 6 

Min 3 1 1 2 

Zon 30% 25% 25% 25%

Neerslag 35% 30% 40% 45%  

Wind n. 4 nw. 4 zw. 4 wzw. 4

Overgang naar kwakkel-
weer rond maandwissel 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Vrijdag wordt het landelijk 
bijvoorbeeld een graad of 
4-5. Zandvoort komt dan 
nog uit op 6-7 graden. Het 
valt op dat veel mensen de 
term ‘kwakkelweer’ te pas 
en te onpas gebruiken, ook 
bij 18 graden, maar juist 
de kwakkel(temperatuur)
bewegingen rondom het 
vriespunt zijn evident in het 
verhaal.

De bovenlucht gaat allengs 
verkillen in het tweede ge-
deelte van de week en dat 
komt door een koude de-
pressie die zich tot boven 
het Europese continent 
gaat uitstrekken. Wij ge-
raken vervolgens aan de 
noordwestkant van dit laag 
en de wind kiest daardoor 
voor een noordelijke variant.

Echt koud wordt het niet in 
Zandvoort en omgeving de 
komende zeven dagen. Dat 
komt vanwege luchtaan-
voer over het nog relatief 
milde Noordzeewater, dat 
nog een temperatuur van 
rond de 10 graden heeft 
momenteel. Als de van ori-
gine koude lucht enige hon-
derden kilometers over dat 
water strijkt loopt de tem-
peratuur van de lucht alleen 
maar op.  

Het weer wordt vanaf 
woensdag gekenmerkt 
door veel bewolking met 
daaruit af en toe wat lichte 
regen en de zon laat zich 
weinig of zelfs niet zien. 
Tegen het weekend kan een 
bui ook een winters tintje 
krijgen in de vorm van wat 
stofhagel en heel misschien 
al een verdwaalde vlok nat-
te sneeuw indien de boven-
lucht op 1500 meter hoogte 
voldoende is afgekoeld. De 
kans op wat nachtvorst 
neemt toe vanaf vrijdag, 
dus misschien dat sommi-
ge lezers de autoruiten een 
keer moeten ontdoen van 
een laagje ijs. Vooral als de 
auto op een wat meer open 
plaats staat geparkeerd is 
de kans op een laagje ijs op 
de ruiten groter.     

Nog een interessant feitje 
tenslotte. Uw trouwe weer-
man zit deze week exact 35 
jaar ‘in het weer’ en begon 
anno december 1977 met 
het optekenen van de di-
verse weergegevens. Iets 
dat hij in wezen nu nog 
doet. De maandprognose 
december is er trouwens 
op 29 november via 0900-
1234554.

weerman Marc Putto 

Compleet winterweer wordt het waarschijnlijk (nog) 
niet voordat Sinterklaas zijn verjaardag viert, maar we 
gaan wel overschakelen naar een kwakkelscenario.  
Officieel houdt dat in dat het gedurende de nachten tot 
lichte vorst komt en dat de temperatuur overdag weer 
oploopt tot enkele graden boven het vriespunt. 

 Do. Vr. Za. Zo. 

Opgejaagde herten kunnen niet meer terug

Bankmedewerkers vullen de pakketten

Herten kunnen nu eenmaal niet vliegen

Hulp via Voedselbank ZRB sponsorloop voor
actie Serious Rescue

Er is al veel gedaan om de damherten die in de Amster-
damse Waterleidingduinen (AWD) rondlopen, binnen het 
terrein te houden. Zo zijn er hoge hekken, wildspiegels  
en een wildsignaleringssymsteem geplaatst om te voor-
komen dat de herten overlast en schade veroorzaken.  
Desondanks zijn er afgelopen weekend twee herten  
aangereden op de Zeeweg en is er een hert gewond  
geraakt in de Zuidduinen van Zandvoort.  

Sinterklaas is het feest van en voor alle kinderen. Helaas zijn 
er ook kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, omdat 
daarvoor weinig of geen geld is. Om deze kinderen ook een 
fijne Sinterklaas te bezorgen, krijgen Voedselbanken dit jaar 
hulp van honderden medewerkers van de ABN AMRO. 

De Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB) doet ook dit jaar 
mee aan Serious Rescue, een 3 daagse vaartocht door een 
groot aantal Reddingsbrigades uit Nederland. Ze varen 
mee om zo geld op te halen voor het Glazen Huis van Seri-
ous Request van 3 FM. 

De laatste twee tracés waar 
nog hekken geplaatst moeten 
worden zijn in de gemeente 

Zo kreeg ook de Voedselbank 
in onze regio hulp. De me-
dewerkers van ABN Amro 
Zandvoort hebben dinsdag-
avond ervoor gezorgd dat de 
kinderen allemaal een span-
nend pakket krijgen met 
daarin allerlei lekkers en leuke 
dingen. De Dekamarkt aan de 
Oranjestraat vond het een 
dermate sympathieke actie, 
dat zij voor een extra invul-

Drie Dj’s sluiten zich op in 
het Glazen Huis in Enschede 
om dit keer geld in te zame-
len voor een vaak genegeerd 
probleem: mondiale baby-
sterfte door ondervoeding 
en gebrek aan medicatie. 
Dit jaar varen de redders op 
21, 22 en 23 december van 
Arnhem naar Enschede. 

Om nog meer geld op te 
halen voor dit goede doel 
organiseren de Zandvoortse 
deelnemers komende zater-
dag 1 december een spon-
sorloop. Er wordt hardge-
lopen van reddingspost 
noord, post Piet Oud, naar 

Bloemendaal. Als deze zijn ge-
plaatst zullen alle hekken aan 
de noord-,oost- en zuidzijde 

ling van de pakketten zorgde.

Deze samenwerking met de 
Voedselbank is een initiatief 
van ABN AMRO Foundation. 
Via deze foundation geeft 
ABN AMRO invulling aan haar 
maatschappelijk betrokken 
ondernemen en richt zich op 
groepen die, om wat voor re-
den dan ook, minder kansen 
hebben in de maatschappij. 

reddingspost zuid, de post 
Ernst Brokmeier, en terug. 
Dit is ongeveer een afstand 
van 4 kilometer. Fanatieke 
deelnemers mogen deze 
afstand tweemaal lopen 
en daarmee de 8 kilometer 
voltooien. Vanaf een spon-
sorbedrag van € 10, meer 
mag natuurlijk ook, mag 
iedereen meelopen voor 
het goede doel. Doet u ook 
mee?

De start is zaterdag om 
10.00 uur en u kunt zich 
vanaf 09.00 uur laten regi-
streren. Neem wel warme 
kleding mee voor na de loop.

van het AWD gebied dam-
hertwerend zijn. Ondanks 
allerlei aanpassingen wor-
den er toch weer damherten 
langs de Frans Zwaanstraat 
en de Zuidduinen geconsta-
teerd. In aantal wel minder 
dan vorige jaren, maar ken-
nelijk hebben ze de open 
plek langs het strand ont-
dekt waar nog geen hek 
staat en wat er waarschijn-
lijk ook niet komt. De loslo-
pende herten komen niet 
alleen uit het AWD-gebied 
maar ook uit de zuidkant 
van de Kennemerduinen, 
waar helemaal geen hek-
ken zijn. 

Insprongplekken
Om de herten die buiten 
het terrein lopen weer te-
rug te kunnen drijven zijn 
bij de publieksingangen van 
het AWD-terrein wildroos-
ters en draaideuren in de 
hekken geplaatst. Ook zijn 
er door middel van het op-
hogen van de grond langs 
het hek, aan de kant van de  
weg, drie insprongplekken 
gemaakt zodat een hert 

weer terug kan naar zijn 
leefgebied.  Twee langs de 
Zand voortse laan en een bij 
de Bodaan. 

Blijkbaar zijn er toch te wei-
nig insprongplekken, want 
zo kan het gebeuren dat er 
in de zuidduinen herten op-
gejaagd worden door loslo-
pende honden en in paniek 
alsnog proberen terug te 
springen over de hoge hek-
ken, met als resultaat dat 
ze gewond raken bij hun 
poging. Een extra insprong-
plek daar is bij navraag geen 
optie want, zo wordt gerede-
neerd, als een hert via deze 
ophoging naar het AWD-
terrein kan gaan, dan kan 
een hond er natuurlijk ook 
over en dan zou het leed 
helemaal niet te overzien 
zijn. Misschien kunnen hon-
denbezitters extra alert zijn 
als er een hert losloopt en 
eventueel hun hond onder 
appel houden. Een directe 
oplossing is er vooralsnog 
niet. Zwaargewonde herten 
zullen door afschot uit hun 
lijden worden verlost.
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

.........................................................
PC-problemen? 

Rep-it 
lost het op! 

Ook voor aanleg van 
een (draadloos) netwerk 

of advies bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

.........................................................
Autobedrijf 
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 /
 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Blauwe 
(kinder) 

bril gevonden 
op de stoep voor de AH 

bij de Grote Krocht . 
Voor afhalen bel: 

06-53537161
.........................................................

Reserveer nu al
Bel, mail of Twitter

The Hedi’s International 

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel 

in de regio!
Nu veel nieuwe kerstspullen!

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: 
do/vrij/za 10-17 uur 
Noorderduinweg 48 

Zandvoort 
06-53693409

.........................................................
Timmerwerk en 

Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende 

offerte voor gedegen 
vakwerk op basis van 
een laag uurtarief?

Belt u dan 
06-150 80 441

.........................................................
Op korte termijn op 

zoek naar een 
betaalbare stucadoor? 

Bel voor een vrijblijvende 
prijsopgave naar 

Taylor Stucadoors! 
Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 
06-14622349

.........................................................
Hoveniersbedrijf 

Parosa. 
Boomverwijdering, 

tuinaanleg en onderhoud. 
Tevens reparatie straatwerk. 

023-5353591 
of 06-22209568

Gespecialiseerd 
in Porsche 

en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort 
 Voor uw APK, 

alle onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

023-5713919 of 
0653231754

.........................................................
Pedicure Beata Visser 

Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, 

Zandvoort 
Lid van Pro Voet 
(*vergoed door 

zorgverzekering) 
.........................................................

Woonwinkel De Bode
zoekt verkoopster

voor de zondag
van 10 tot 18 uur
Meer informatie: 

tel. 5718845
.........................................................

Stucadoor
heeft tijd over  
voor € 6 p/m2. 

Ook schilderwerk mogelijk 
€ 15 p/u. 

Tel. 06-27048739
 

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Pedicure Carla
gespecialiseerd in het 

behandelen van 
ingegroeide teennagels 

en het verwijderen 
van pijnlijke likdoorns. 

Gediplomeerd in 
de reumatische- en 

diabetische voet. 
Pro-voet lid. 

15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919  

www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................
 Nieuwe Zon&Beauty studio 

op het randje van 
Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 
Oosterduinweg 1 Haarlem, 

tel. 023-5476101
 www.sunergy.info

.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120,- per maand
06-53256274

Bouw- en 
renovatiebedrijf P.M.K.

(in Zandvoort). 
Schilderwerk,  
stucadoren, 

badkamers en keukens.
Kunststof  

kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit  

tegen 
Poolse prijzen!

Tel. 06-44875212
.........................................................

Gevraagd:  
speldjes, 

brandweerpenningen, 
militaire  

onderscheidingen. 
Tegen vergoeding. 

Tel. 5718612
.........................................................

Healing Service: 
Maandagmiddag  

3 december,  
op afspraak, 

tussen 14.00 en 16.30 uur. 
Gebed voor zieken en  

andere problemen. 
Haltestraat 62b,  
tel. 06-40236673 

.........................................................
Beloning € 100! 

voor getuige van ongeval  
in Oranjestraat.  
Op 14-08-2010  

remde een fietser achter 
een rode auto,  

sloeg over de kop  
en bleef  

bewusteloos liggen.  
Slachtoffer werd  

met ambulance naar  
ziekenhuis vervoerd.  

Svp dringend mailen naar:  
peter.bertram@
netcologne.de

.........................................................
Sinterklaasaanbieding:
Alleen op 5 december
voet- of rugmassage 
voor maar € 15,- bij 

Relax for you at Slender You,  
Hogeweg 56a.  

Tel. 06-19413733 of  
06-29621866.  

Bel snel voor een afspraak!
.........................................................
Vrijdagavond 30 november: 

workshop  
over gezonde voeding 

door Annette ter Heijden 
in De Krocht.  

Welkom vanaf 19.30 uur, 
entree € 3,-. 

Liefst reserveren:  
tel. 5716511

Te huur: 
studio aan boulevard. 

Grote woon/slaapkamer,  
eigen K/D/T. 

Tel. 06-10177131 
.........................................................

Ik ben Maxime  
en zoek een  

oppasbaantje
Ik zit in 3 Atheneum,  

ben creatief en  
vind kinderen erg leuk.  

Omg. centrum/zuid,  
1 a 2 dagen per week,  

liefst weekend.  
Tel. 06-50919720

.........................................................
Kunst-Kerst-Kado’s

Originele kunstkado’s  
vanaf € 3. 

Kom naar Galerie  
de Buzzzzhalte,  
open op zondag  

van 13.00 tot 16.00 uur
.........................................................

Hannie Bluijs!!!
Bedankt voor  

de leuke avond,  
we hebben genoten. 
Bernadette en Toon

.........................................................
Oriflame-adviseuse heeft 

in december en januari 
nog plaats voor een 

gratis workshop 
huidverzorging 

en make-up 
bij u thuis. 

U ontvangt een mooi 
geschenk en u en uw 
vriendinnen hebben 
een grandioze avond. 

Bel voor info: 
Ineke van Duinen, 

06-40711684 
.........................................................

Stratenmaker
heeft tijd over.  

€ 15 p.p.p.u. 
Tel. 06-33448192

 ........................................................
LOODS  TE  HUUR

Kamerlingh 
Onnesstraat 11/09

Deze loods/ opslagruimte 
 is gelegen op het  
bedrijventerrein in 
Zandvoort Noord. 
Vloeroppervlakte 

begane grond ca. 208 m2

Eenvoudige entresol. Toilet.
Schuifroldeur hoogte  

ca. 2.96 mtr. 
Nabij strand en centrum

Huurprijs: € 1.050,- p/mnd
Voor info bel: 023 - 5 715 715

Z A N D K O R R E L S
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BOEKRECENSIE door Joop van Nes jr.

‘Zand in je ogen’
Dat is de titel van het nieuwste boek van oud-
Zandvoorter Dennis Plantenga. Plantenga beschrijft 
in dit boek zijn leven tot nu toe, zijn passie voor de 
muziek en in het bijzonder voor het drumstel en  
de tijd dat hij deel uitmaakte van een drietal pop-
bands. Het boek begint in het vrij recente heden.

Het zeer ‘visueel’ geschre-
ven boek, Zandvoorters van 
50 en ouder zullen heel veel 
anekdotes zomaar voor 
hun ogen zien verschij-
nen, sprak mij zeer aan. 
Ik heb zowel op de lagere 
school als op de Mulo bij 
Plantenga in de klas geze-
ten en weet dus wat er zoal 
gebeurd is. Ook de tijden 
die we doorbrachten in de 
duinen of in Bentveld staan 
mij nog heel helder voor 
ogen. In een zeer leesbare 
een vlotte stijl verhaalt hij 
het leven dat hij leidde in 
Zandvoort. Als enig kind, 
toentertijd, was hij bij de 
scheiding van zijn ouders 
aan zijn vader toegewe-
zen, achteraf misschien 
wel een fout van justitie. 
Hij bracht vakanties door 
bij zijn Engelse moeder in 
Engeland en omdat zijn 
vader een drukke baan had 
woonde hij een groot deel 
van zijn jeugd bij diverse 
kennissen in Bentveld.

Maar ook beelden 
van het Zandvoort 
van voor zeg maar 
1970 komen heel 
helder naar voren. 
Zo beschrijft hij de 
tijd waarin hij met 
zijn vader naar de 
Grand Prix ging 
en zijn vader doodleuk de 
pits opstapte. Heel her-
kenbaar want de beveili-
ging was in die tijd niet 
bepaald het eerste doel 
van de organisatie die de 
races initieerde. Maar ook 
de periode Gnoom komt 
aan de orde in ‘Zand in je 
ogen’, er worden een paar 
jonge Zandvoorters uit die 
tijd naar voren gehaald. De 
tijd dat hij via lessen op de 
muziekschool in zijn eerste 
groep, in Zandvoort, kwam 
te spelen wordt heel leven-
dig en visueel geschreven. 
In een schuur met steeds 
weer klagende buurtbe-
woners werd er geoefend, 
ook een duidelijk product 

uit die tijd. Later speelde 
Plantenga in Amsterdam 
en maakte allerlei zaken 
mee, die wellicht het dag-
licht niet mochten zien. 

‘Zand in je ogen’ is een 
absolute aanrader voor 
iedereen die deze tijd 
heeft meegemaakt maar 
ook voor iedereen die wel  
eens een getuigenverslag 
van bepaalde dingen wil 
lezen. 

‘Zand in je ogen’ (paperback, 
300 pagina’s) is verschenen 
bij Elikser B.V. Uitgeverij, 
kost € 19,90 en is te bestel-
len in de boekhandel. ISBN: 
9789089544537

Sporen uit het verleden
Gebrandschilderd VOC-schip 

door Nel Kerkman

In week 44 stond het 6 hoekige raam 
van villa La Lupa, gebouwd door Willem 
Dorsman met een Fries wapen als voor-
stelling, in de krant. Het wapen refereerde 
aan de Friezin die eigenaresse van het huis 
was en haar Italiaanse man Jacovelli. Het 
tweede gebrandschilderd raamwerkje 
heeft in de hoeken dezelfde Zandvoortse 
kleuren geel/blauw maar de afbeelding is 
anders. Het toont een VOC-schip met de 
Hollandse vlag in top maar wat de over-
eenkomst met deze afbeelding is, kunnen 
we niet traceren. Wel weten we dat de ma-
ker van het raam, Dick van der Mije, een ex-
pert was in het tekenen van VOC-schepen.

Kinderen genoten van Sinterklaasshow 

Zeer eervolle uitnodiging galerie Artatra

De Sinterklaasshow die ONAIR-Events afgelopen zaterdag 
in theater De Krocht opvoerde, is een groot succes gewor-
den. Het was de tweede show die vrijwilligers van het Zand-
voortse organisatiebureau opvoerden, nadat vorig jaar er 
een beetje twijfelende start was gemaakt. Nu echter was de 
zaal twee keer goed gevuld, met circa 200 kinderen, en werd 
het een wervelende show met veel zang, dans en entertain-
ment. Uiteraard gaf Sinterklaas ook acte de présence.

René de Vreugd, van galerie Artatra aan de Kostverloren-
straat, heeft een zeer eervolle uitnodiging gekregen. Op de 
beroemde beurs ‘Masters of LXRY’ in de RAI in Amsterdam, 
de voormalige Miljonair Fair, mag hij een presentatie in 
hun concept The Gallery verzorgen. 

Sinterklaas en zijn Zwarte 
Pieten moesten volgens de 
lachende Professor, alias 
clown Droppie, gestraft 
worden voor het feit dat 

zij bij een optreden op een 
Zandvoortse basisschool 
niet gevoelig waren voor de 
grappen van de gefrustreer-
de clown. Droppie vindt een 
lachmiddel uit en straft de 
Goedheiligman en zijn ge-
volg daarmee. Net op tijd 
komt de Spaanse Dolores 
(Dolly ten Pierik) ten tonele 
om via een tegengif de situ-
atie weer onder controle te 
krijgen. De nieuwe figuur 
Tjille Piet heeft zelfs een sin-
gle opgenomen. Deze single, 
‘Voor ieder kind’, is via de site 
van radio 538 te downloaden. 

Komende zaterdag zal het 
team opnieuw optreden. 
Dan wordt in Center Parcs de 
show Sinterklaas en de ver-
dwenen mijter opgevoerd. 
Kaarten voor dit spektakel 
zijn, à € 5 per stuk, te verkrij-
gen via de VVV Zandvoort en 
bij Center Parcs.

De kinderen deden goed mee

'Cheval Blue' van Alfredo Longo

Ee n  g o e d  o p g e ze t t e 
show waarin het thema, 
Sinterklaas en de lachen-
de Professor, zich leende 
voor veel show en lachen. 

Van de door de organisatie 
geselecteerde bedrijven die 
het meest uniek zijn in het 
marktsegment waarin ze 
werken, is galerie Artatra 
gevraagd om zich voor de 
sector ‘Kunst’ te presenteren. 
“Ik heb met galerie Artatra 
een duidelijk doel voor ogen 
en dat is een van de beste 
collecties in hedendaags re-
alisme, en in geringere mate 
in abstractie, van Nederland  
samen te stellen. Vanuit dat 
oogpunt trek ik kunstenaars 
aan, en verwijder ik soms 
kunstenaars uit de collectie, 
om een bepaald niveau te 
kunnen bereiken. Misschien 
erg ambitieus maar in een 
collectie die ‘iedereen’ kan 
tonen heb ik geen interesse”, 
legt De Vreugd uit, die het 
een grote eer vindt uitgeno-
digd te zijn.

Vrijwel gelijktijdig werd hij 
ook uitgenodigd om deel 

zal in ‘The Gallery’ een beeld 
tonen van de van oorsprong 
Franse kunstenaar Alfredo 
Longo, een stilleven van een 
van ’s werelds beste ‘fine’ 
schilders, de Nederlander 
Braldt Bralds en een uniek 
groot abstract werk van 
Arvee, dat gegoten is in hars. 
“Drie werken van 3 kunste-
naars waar ik de belangen 
voor behartig in Nederland, 
dan wel in Europa”, sluit hij 
af. 

Een uniek gegeven dat een 
galerie in Zandvoort zich  

in de top van de  
vaderlandse kunst-
wereld meldt. Daar 

heeft De Vreugd heel 
hard voor gewerkt.

te nemen aan het Kunst- 
en Antiekweekeinde in 
Naarden, alwaar de abso-
lute top in kunst en antiek 
zich mag presenteren. “Ik 
zeg ‘mag meedoen’ omdat 
de ballotage aan deze beurs 
uitermate hoog is en je er 
niet ‘zomaar’ even voor kan
 inschrijven. Ik heb mij 
de afgelopen vier jaar 
aangemeld voor 
deelname en nu kent 
mijn collectie 
blijkbaar een 
dermate 
hoog niveau 
dat ik ben 
toegelaten”, 
meldt hij ook.

Deze week is de immer 
spraak makende opening 
van ‘Masters of LXRY’. Artatra 



Wegens succes verlengd! Ook de hele maand  
december bieden wij u echte wollen dekbedden en 
wollen onderdekens aan voor de helft van de prijs. 

Deze wol van onze Texelse schapen staat er om 
bekend dat het een heilzame werking heeft voor mensen 

met reuma, artrose en spier- en gewrichtsklachten.

4 seizoenen dekbed
140x200 € 109.-   €  55.-
140x220 € 119.-   €  59.-
200x200 € 159.-   €  79.-
240x200 € 219.-   €109.-
240x220 € 239.-   €119.-
 
wollen onderdekens
  80x200 €  98.-   € 49.-
  90x200 €  98.-   € 49.-
140x200 € 149.-  € 75.-
160x200 € 179.-  € 89.-
180x200 € 198.-  € 99.-

HEINTJE DEKBED OUTLET
RAADHUISPLEIN 3-ZANDVOORT

TEL:0654776087
MAANDAGS EN DINSDAGS GESLOTEN

50%
KORTING

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort 
Tel:023-5735002 

di t/m vrij 9:00 - 18:00  za 9:00 - 17:00

Kom allen naar Shanna's 
en zet je schoen. 

Dan zal de Sint 
er wat in doen.

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

NIEUW NIEUW NIEUW

HAIRSTROKES
Bij HAIRSTROKES wordt er een pigment in de huid gebracht d.m.v.
een snel bewegend naaldje. Zo ontstaan er getekende haartjes 
 in de wenkbrauwen die er natuurlijk en haarscherp uitzien.

€237,50
WIMPEREXTENSIONS
Maken mascara, wimper verf of wimper kruller overbodig.
De wimpers worden per haartje bevestigd aan uw eigen wimpers 
en zijn bestand tegen water, traanvocht, licht, zon en zee.

€85,-

* van € 237,50 voor € 199,-

* van € 85,- voor € 65,-

SINT AANbIedINg

* bij inlevering van deze advertentie

Ondernemend Zandvoort 
heet Sinterklaas hartelijk welkom

Specialist voor al uw bloemwerken.

Ook de Sint
houdt van bloemen!

P.S. Let op onze aanbiedingen!



Tel. 023-5716119 - www.beachclubtakefive.nl

Rob en Emiel nodigen u uit voor
MAGIC CABARET THEATER DINER 

Maandag 10 december 
bij Beachclub Take Five

U wordt deze avond meegevoerd   
in de wereld van  cabaret, illusie,  

verwondering, theater en mentalisme.
Uiteraard met een overheerlijk  

5 gangen diner à € 49,50 p.p.
Reserveer snel en laat u verrassen  

in het theater van Beachclub Take Five.

Deze week bij de Kaashoek:
De favoriete recepten uit het Sinterklaasboek

heerlijke Pieten noten mix 
250 gram € 4,25 

Sinterklaas borrel kaas 
€ 8,95 heel kilo 

En natuurlijk uit 
de keuken van Fleur:

diverse heerlijke soepen voor een 
goed Sinterklaas avond humeur.

Haltestraat 38, tel. 5715000

4, 5, en 6 december
Gebakken kabeljauw met hutspot 

en witte wijnsaus

Zeestraat 36  |  2042 LC  Zandvoort  |  www.restaurantevi.nl

Menu

Geopend van dinsdag t/m zondag vanaf 17.30 uur.  
Reserveren 023 573 66 80

Daily Dish  € 12,50 p/p 
Iedere dinsdag, woensdag 

en donderdag 

Sinterklaasmenu  
tot 5 december  € 27,50 p/p

  Gastronomisch 3 gangen menu

EVI89-nov262012.indd   1 26-11-12   17:46

Let op 
maandag 3 december 

open van 10.00 - tot 17.00 uur

Vergeet uw Sint bestelling niet te doen!

Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.

O.a.: banketletters, banketstaven, 
speculaas poppen, speculaasjes, 

gevuld speculaas, chocoladeletters, 
Sint chocolade, marsepein figuren, 

speculaas staven en andere lekkernijen

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom 
La Bonbonnière Haltestraat 33, 

Nico en Carla de Graaf
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos  

uw bestelling, ook voor bedrijven. 
Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

Elk broodje van de week loopt van  
donderdag tot donderdag!

Deze week is het broodje: 
Gebraden kiprollade op een baguette met krokante 
bacon, sla & mosterdmayonaise € 3,95

Wij zijn de wintermaanden van maandag t/m zaterdag geopend 
van 08:00- tot 17:00 uur & zondag van 10:00- tot 17:00 uur
Haltestraat 57, 2042 LL  Zandvoort 
t. 023-5736360, www.lunchbreek.nl, info@lunchbreek.nl 

De nieuwe lunchroom 
in Zandvoort 

met huiskamersfeer…
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KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   10 28       13 17

 13         15 25\13    

 5     21 7\30        

   26           21

   16       5\3      

   14     14\13        

   11 8\23           3

 22           5    

 10           5

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

 EJF   CK   JJFF
   x   =  
 +   -   +
 EKB   EH   EFF
   -   =  
         
 CEK   EH   JKHH
   x   =  

De oplossing staat elders op deze pagina

   10 28         13 17

 13 7 6     15 25\13 4 9

 5 3 2 21 7\30 6 7 9 8

   26 7 1 4 9 5 21  

   16 4 9 3 5\3 2 1  

   14 9 5 14\13 4 3 6  

   11 8\23 2 5 1 8 7 3

 22 7 2 4 9   5 4 1

 10 4 6       5 3 2

 154 x 36 = 5544 
 +   -   +

 162 - 18 = 144
         
         
 316 x 18 = 5688

Oplossing Kakuro Oplossing Breinbreker

Bereiding:
Ui en knoflook pellen en fijn snipperen. Bleekselderij wassen, schoonmaken en in kleine 
stukjes snijden. De haas bestrooien met zout en peper. In braadpan de boter verhitten. 
Spekreepjes circa 3 minuten zachtjes bakken en daarna met een schuimspaan op een 
bord scheppen. In het bakvet de haas rondom bruin bakken. Vervolgens in hetzelfde 
bakvet de ui en bleekselderij in circa 3 minuten zachtjes fruiten. Wijn en fonds toevoegen 
en aan de kook brengen. Stukken haas erin leggen. Spekjes, tijm, laurier en kruidnagels 
toevoegen. Met deksel schuin op de pan de haas in 2 uur zachtjes gaar stoven. Haas 
met schuimspaan in schaal leggen en warm houden. Op hoog vuur het vocht laten 
inkoken tot een saus. De saus over de haas schenken.

Tip 1: Serveren met aardappelpuree en, liefst vers gemaakte, rode kool.
Tip 2: U kunt de saus ook binden met stukje (gember)ontbijtkoek.
Tip 3: U kunt de hazenbouten ook vooraf fileren en in kleine blokjes snijden. 
 Reken dan minder stooftijd dan bij de ‘gewone’ bouten.

Dier van de Week

Kook eens AndersKook eens Anders

Hazepeper
Hoofdgerecht voor vier personen

Het is herfst en inherent daarmee is het weer het seizoen voor de  
wildgerechten. Voor de een om van te rillen, terwijl je er anderen geen 

groter plezier mee kan doen. Een traditioneel gerecht is hazepeper.
Ondanks de naam heeft dat niets met peper (als scherp ingrediënt) te maken.  

Natuurlijk zijn er van dit soort recepten net zoveel recepten als dat er  
restaurants en regio’s zijn te vinden. Onderstaande is een voorbeeld.

• 4 hazenachterbouten,
• 50 g boter,
• 1 grote ui,
• 2 tenen knoflook,
• 100 g spekreepjes,
• 2 stengels bleekselderij,

• 2½ dl rode wijn,
• 2½ dl wildfonds,
• 3 takjes tijm,
• 2 laurierblaadjes,
• 2 kruidnagels, naar smaak zout 

en versgemalen zwarte peper.

Benodigdheden:

Dierenbescherming Haarlem & Omstreken is op zoek naar buitenplaatsen voor  
verwilderde en/of angstige katten. Deze katten zijn vaak in het wild geboren of 
zijn ooit als klein katje op straat gezet. Aangezien deze katten niet gewend zijn aan 
mensen en niet geschikt zijn om binnen te houden, is het zeer moeilijk voor deze  
dieren een nieuw baasje te vinden. Geeft u ze een nieuwe ‘buiten’ kans? 

Heeft u een buitenplaats, bijvoorbeeld een manege, boerderij of andere locatie in 
een buitengebied waar een verwilderde (asiel)kat zou kunnen leven? Vraag dan naar  
de voorwaarden. Bij geschiktheid brengt de Dierenbescherming de ‘geholpen’ katten 
kosteloos bij u thuis. 

Meer informatie? Neem contact op via tel. 023-534 3440 of 
via e-mail: dierenbescherming.haarlem@dbhaarlem.nl. 
Kom ook eens langs in het Dierentehuis Kennemerland in Zandvoort-Noord.
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Ingezonden 

brief

Een jonge ondernemer deze keer aan het woord, namelijk Paul van der Oord (26), die op  
1 april 2010 zijn eigen rijschool in Zandvoort is begonnen. Dat wil echter niet zeggen 
dat hij dit vak niet tot in de puntjes beheerst. Zijn ouders hadden een grote rijschool in  
Zaanstad en al op 19-jarige leeftijd  had Paul zijn instructeursopleiding met succes  
voltooid, waarna hij drie jaar ervaring elders opdeed alvorens zijn eigen bedrijf te starten.

Zoals hij zelf aangeeft, is zijn 
uitgangspunt: “Leren rijden 
met plezier! Als rijinstruc-
teur is mijn doel om je zo 
goed, maar ook zo plezierig 
mogelijk te leren autorij-
den. Ik heb een rustige en 
beheerste manier van les-
geven en ben opgeleid tot 
faalangstinstructeur. Mijn 
rijlessen geef ik volgens de 
RIS-methode: Rijopleiding 
In Stappen. Met deze stap-
voor-stapmethode word je 
het best voorbereid op ‘echte’ 
deelname aan het verkeer. En 
natuurlijk….je praktijkexa-
men en rijbewijs!”

Met een gemiddeld slagings-
percentage van 75% voor de 
eerste keer slaat Paul beslist 
geen gek figuur. Je lest in een 
comfortabele Volkswagen 
Polo Bluemotion, in 2010 
verkozen tot ‘Auto van het 
jaar’. Sinds september 2011 
is elke autorijschoolhouder 
verplicht met een navigatie-

Autorijschool Paul van der Oord

systeem te werken en dat be-
tekent dat je ook in zijn auto 
meteen leert rijden met dit 
handige hulpmiddel. Zoals 
wellicht bekend, is het sinds 
november 2011 toegestaan 
om al vanaf 16,5 jaar met rij-
lessen te beginnen, waardoor 
vanaf 17 jaar rijexamen kan 
worden gedaan. Na het be-
halen van het rijbewijs mag 
je dan tot je 18e alleen onder 
begeleiding aan het verkeer 
deelnemen, maar daarna he-
lemaal zelfstandig!

Kwaliteit staat bij Paul’s rij-
lessen voorop. Autorijden 
is een vaardigheid en na-
tuurlijk heeft de één meer 
‘feeling’ dan de ander. Ook 
motivatie, reactiesnelheid 
en leeftijd bepalen hoe 
snel je leert en eveneens 
het tempo van lessen. Een 
proefles van 1,5 uur wordt 
standaard aangeboden 
en begint op Duintjesveld, 
waar de eerste beginselen 

geleerd worden, zoals het 
fatsoenlijk wegrijden en re-
delijk nette bochten maken. 
Dan via de Zeeweg richting 
Haarlem, waar je al snel te 
maken krijgt met vier roton-
des achter elkaar. Voordat je 
na gemiddeld 40-45 lessen 
aan het praktijkexamen kunt 
deelnemen, moet je eerst 
alle verkeersregels kennen 
en dus geslaagd zijn voor het 
theorie-examen. 

Bij Paul van der Oord kunt 
u ook terecht voor een op-
friscursus. Het komt in de 
praktijk toch nog vaak voor 
dat in veel gezinnen de man 
grotendeels rijdt. Het is dan 
ook zeer zeker goed voor het 
zelfvertrouwen als u onder 
goede begeleiding de eigen 
vaardigheden weer stevig 
onder de knie krijgt. 

Autorijschool Paul van der 
Oord. Telefoon 06-22907950, 
www.paulvanderoord.nl

Blue Heaven met Gré v.d. Berg (r.) | Foto: Wim Mendel

Gré v.d. Berg schittert in café Oomstee
Soms heb je als café eigenaar en organisator van die dagen 
dat alles meezit: een bomvol café, geweldige gasten en een 
band die een niet aflatend enthousiasme kan delen met het 
publiek. Zo ook afgelopen zondag in een sfeervol Oomstee 
Jazz. Vaste gasten van het café kennen accordeoniste Gré 
van den berg uiteraard van de vaste meezing-avonden waar 
overwegend zeemansliederen en smartlappen gezongen 
worden. Haar ‘routes’ liggen duidelijk elders.

Wat sommigen niet weten 
is dat Gré eigenlijk van huis 
uit jazz-accordeoniste is en 
op vele podia in Nederland 
gespeeld heeft. Het is na 
deze zondag duidelijk dat 
iedereen nu op de hoogte is 
van haar muzikale verleden. 

Dick Barter (piano), Rolf 
Koppijn (gitaar en zang), 
Rob Veenendaal (contrabas) 

en Peter den Boer (drums 
en zang), samen het combo 
Blue Heaven, lieten zich van 
hun beste kant zien. En ja, er 
werden veel 'oude' en her-
kenbare nummers gespeeld, 
maar niemand die zich daar 
druk om maakte. Swing voer-
de de boventoon, hetgeen 
bijzonder door de gasten op 
prijs gesteld werd. De varië-
teit in de muziek kwam van 

accordioniste Gré, die naast 
de vele jazzy nummers nog 
een aantal van haar zelfge-
schreven Nederlandstalige 
nummers ten gehore bracht. 

Onder de aanwezige gasten 
waren ook Vivian en Johan 
Mulder waarvan de laat-
ste als oprichter van Blue 
Heaven, in het begin van de 
80’er jaren, natuurlijk nog 
even met zijn oude gab-
bers mee moest spelen en 
zingen. Drummer Peter den 
Boer nam de microfoon ook 
nog even ter hand om op 
zijn eigen en welbekende 
humoristische manier een 
paar nummers te zingen. Hij 
bedankte de organisatie van 
café Oomstee dat zij zich zo 
inzet om een jazzpodium in 
Zandvoort te blijven promo-
ten. Een prachtige en bijzon-
der gezellige middag voor 
gasten, muzikanten en niet 
in de laatste plaats voor uit-
bater Ton Ariesen. Wellicht is 
het een idee om tijdens de 
koude wintermaanden vaker 
een jazzmatinee te organi-
seren.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud 
eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en 
plaatsing van brieven te weigeren.

Reactie op column Nel Kerkman

Volgens mij... 
neem ik onmiddellijk aan, dat dit een geweldig Sinterklaasfeest voor de kinderen van Zandvoort 
is geweest. Het zonnetje scheen en het orkest speelde geweldig. Sinterklaas zag er net als zijn 
Pieten weer geweldig uit. En de verdwijntruc was ‘hilarisch’. Zelfs de veelbesproken hoogwerker 
(die wegbezuinigd gaat worden) werd van stal gehaald om onze Burgerpiet van het dak af te halen. 
Lijkt mij best wel eng om op zo een hoogte te staan en, voor de grap, gered te moeten worden. 
Lijkt mij nog enger als er een brand achter je rug woedt en je kijkt de dood, niet voor de grap, in 
de ogen. Maar goed, wij mogen niet mopperen. Want dat is ‘Zandvoorts op zijn smalst’.
 
Laten we positief blijven... dat schrijft u. Hoezo positief? We maken ons allemaal zorgen. Zandvoort 
verkeert in zwaar weer. Dat is met een adoptie van een bloembak of een stoepje vegen niet opgelost. 
Maar net als wij vegen en bukken om de troep uit de plantsoenen te halen, zijn er ook mensen die 
niet blij zijn met het parkeren. Die een wat bredere blik hebben dan u met uw fijn geparkeerde 
auto. Gelukkig wel, maar de anderen nu? Die niet zo tevreden zijn als u? U neemt de vrijheid om 
deze groep een beetje belachelijk te maken. Volgens ons... is dat Zandvoorts op zijn smalst. Of 
tunnelvisie, noem het zoals u wilt.

Het Sinterklaasfeest moet blijven, daar hebben onze kinderen recht op. Daar ga ik absoluut met 
u in mee. Maar dan zonder gevoelig liggende ladderwagen en een klein beetje aangepast aan de 
portemonee. Dat geld had ook naar de Voedselbank overgemaakt kunnen worden, die op het moment 
dat de Goedheiligman zijn entree maakte, stonden te verzamelen in de supermarkt. Daar had geen 
kind iets van gemerkt. Volgens mij...

Teresa Mok

Volg ons nu ook op facebook!
 

http://www.facebook.com/DorsmanAssurantien

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Zorg dat je er bij komt
“De Seniorenvereniging Zandvoort”

Bel 5717225 of 5712136

door Erna Meijer
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Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl
openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 17.00 u.
 vrij 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 16.00 u.

Speciaal voor starters 
KOOPAKTE TEKENEN VOOR   

1 JANUARI  2013 

30 JAAR LAGERE WOONLASTEN 
CENTRUM ZANDVOORT   HALTESTRAAT  15D      

Louis Davidsstraat 15 2042 LS   Zandvoort
T: 023-57 39 234
 www.greevenmakelaardij.nl
 info@greevenmakelaardij.nl 

OPPERVLAKTE 61 m²     
PRIJS € 160.000 v.o.n.

     
Starterlening gemeente
 Zandvoort mogelijk !!!

Appartement voorzien van:

    - Complete keuken
    - Sanitair
    - Laminaat vloer     
       woonkamer/
       slaapkamer
    - Compleet geschilderd



Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Individual Hairstyling - 06-19276204
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
The Bootcamp Club - www.thebootcampclub.nl
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Pashouders opgelet: 
Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013 
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013 
(geldig van 01-01-2013 tot en met 31-12-2013)

2013

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
A.s. zaterdag 1 december

proeverij bij
Kaashuis Tromp

tussen 12.00- en 17.00 uur

Feestelijke vleeswaren
Runderham, Pepersalami of Wildgehakt met noten.

Naar keuze 100 gram: € 1,98
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

 Hele maand december voor Pashouders:

Wist u dat wij ook
Sinterklaas cadeautjes 
hebben vanaf € 2,50?

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Voor pashouders: 10% korting 
op onze wildspecialiteiten of een glaasje Limoncello.
Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Voor persoonlijk advies en begeleiding in relaties 
(partners en ouder/kind). 

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.
Eerste consult 15% korting 

Ab van der Neut - psycholoog NIP
 06 31393790 • info@abvanderneut.nl 

Relatie therapeut
Ab van der Neut

PERSONAL TRAINER
1e maand 
10% korting 
Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

Nu met Zandvoort Pas;
HOT CHOCOLATE
MASSAGE
www.PrAkTijkixCHEL.NL

wELLNESSPrAkTijk

10%
kortin

g

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol 
€ 42,50
023-8885588



ZandvoortPas 2013
Al sinds 2006 kunt u jaarlijks veel besparen als u in Zandvoort winkelt met uw persoonlijke ZandvoortPas.

Veel aangesloten winkeliers en bedrijven geven leuke en zeer diverse aanbiedingen voor iedereen met een ZandvoortPas. 

Wilt u ook profiteren van winkelen in uw eigen dorp?

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
2012

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 
ZAND
KORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado eind december, 
bij u thuis bezorgd. Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

The Bootcamp Club Zandvoort
Iedere maandagavond om 19:30 en
iedere zaterdagochtend om 10:00 

Meetingpoint: 
De Haven van Zandvoort

Korting van 10% 
op een 10-strippenkaart

Proefles is altijd gratis 
en in te schrijven via 

www.thebootcampclub.nl

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met 

remco@thebootcampclub.nl

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

10% KORTING
OP TIjDSCHRIFTEN

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand december
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Soms heb je gewoon dikke pret. Zelfs op maandag; 
dan loopt alles soepeltjes, lach je om je kat die zich in 
een heel ongemakkelijke situatie heeft gewrongen, zit 
je haar goed en help je de buurvrouw met haar zware 
boodschappen. Maar soms zit de pret gewoon tegen. 
Soms zit alles tegen! Alles wat je doet lijkt verkeerd, 
terwijl het zo logisch is om hetgeen te doen wat je 
aan het doen bent. Werk dat af moet, een telefoon-
gesprek voeren, een mail sturen, een brief op de post 
doen. Maar op een of andere manier gaat alles fout. 
Een computerprogramma dat blijft hangen, terwijl je 
bezig bent met een ontwerp. Iemand de hele tijd bel-
len, maar je krijgt diegene twee keer niet te pakken. En 
vervolgens bel je langs elkaar heen. Een mail die maar 
niet eruit gestuurd kan worden om dat de server hem 
niet pakt. Dan denk je toch: waarom lukt het niet?

Maar dan ook: waarom lukt het allemaal niet? 
Waarom raak ik verstrikt in werkzaamheden die ik 
absoluut moet doen en niet lukken? Ik moet dan 
waarschijnlijk de weg van de minste weerstand kie-
zen en stoppen met wat ik aan het doen ben en dan 
gewoon nog even weekend vieren op maandag? Ik 
denk echt dat sommige dingen op de juiste tijd en 
plaatst gedaan moeten worden. 

Soms wil je iets en dan lukt het gewoon niet. Dan is 
het niet het juiste moment om het te doen dus, daar 
ben ik inmiddels achter. Als iets niet lukt stop ik er 
mee en ga iets anders doen. 
Ik moet dan ook wel, want 
als tenslotte na veel frustra-
tie iets lukt, moet je ook echt 
even afkoelen. Voor alles is 
een juiste tijd en plaats om 
het te doen. Als je dit snapt 
lukt alles!

Klei goed, al goed

Uitgesproken!
Zichzelf identificeren met iets of iemand doet ze niet. En 
stilstaan in ontwikkeling vindt ze niks. Wat is het wel dat 
deze creatieve, nieuwsgierige, enigszins ongeduldige en 
zeer bedrijvige vrouw intrigeert? Na het zoeken van een 
passende locatie om te wonen en te werken als fotogra-
fe, is Hèlen A. Vink 3 jaar geleden in Zandvoort terecht 
gekomen. In de gekte van het dorp, visueel gezien dan 
(zoals zij gekscherend uitlegt) vond zij haar antwoord. 
Een eclectisch dorp vindt zij, met zoveel mooie stijlen, en 
een echte wauw-factor.

door Mandy Schoorl

Een semiprofessionele carrière in de schaatssport op jonge 
leeftijd, beeldend kunstenares, officemanager en meditatie-
instructrice; vele functies bekleden haar cv. Jarenlang kende 
zij haar pad nog niet. Haar reis begon bij een ‘Dharma (= 
waarheid) art’ workshop in Nederland en Frankrijk, waarin 
zij leerde over kunst die uit een oprechte staat van zijn komt. 
Een eindeloze ontdekking. Het thema ‘ruimte’ schudde haar 
hele conceptuele kunstbeleving overhoop. Maar dat was 
niet erg, daar was ze naar op zoek. Ze heeft niets te verber-
gen. Daar gaat haar pad over; de dingen zien zoals ze zijn 
en alles daarin mag zijn. Het is meer de ervaring van zien, 
dan het bedenken wat je ziet. 

Haar verdieping in de levenszingeving in het Shambhala-
Boeddhisme bracht Hèlen na vele jaren op de voor haar 
juiste plek waarin zij volledig aardde: in contact met con-
templatieve fotografie, haar grote fascinatie. Ze legt uit: 
“Het gaat zeker over fotografie omdat je een camera ge-
bruikt, echter het is een nieuwe discipline in fotografie die 
je een beoefening van pure waarneming leert.”

Leren contact maken met iets dat je het eerste ziet en daar 
bij blijven, dat is de schoonheid van kunst volgens Hèlen. Een 
simpel moment waarbij jij je niet laat afleiden door techniek, 
perfectie of gewenste roem. Maar één moment: één klik, 
waarbij een waarneming een viering van wezen en zijn is.

We reageren de hele tijd op prikkels. Dat er een markt be-
staat in ‘op zoek gaan naar de stilte in jezelf’, is bekend. De 
vraag en uitdaging is alleen: hoe doe je dat? Als je meer aard, 
dan word je veel vaardiger dan wanneer je constant reageert 
op al die prikkels. Met je innerlijke stilte in aanraking komen 
geeft ruimte, en van daaruit ontstaat waarneming en erva-
ring van direct zien, die je dan met camera vast kunt leggen. 
Hèlen geeft al jaren les in deze discipline, onder andere in 
Polen, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en ook in ons eigen 
Zandvoort! Vind hierover meer informatie op haar inspire-
rende website www.miksang.nl. En dan is Hèlen intussen, 
met camera, te vinden op het strand of kuiert ze graag door 
de straten, en als ze echt zin heeft haalt ze een patatje bij 
Het Plein, want daar is ze verzot op!

Schoonheid van details zien 
Interview

Hèlen Vink

‘Drinken 

halveert je leeftijd 

maar je ziet 

dubbel zoveel’

do
or

 M
ax

im
 R

oo
s

Tegeltje

Kijk nou eens!
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In het kader van ‘Zwarte Piet is racisme’, zijn we begonnen met 
het vervangen van de bruine Sinterklaaszak voor een witte.
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Bentveld:
-  Westerduinweg 22, kappen 18 dennen in achtertuin, verzon-

den 21 november 2012, 2012-VV-117. 

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur-
gers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U 
kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening 
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden

Voor omgevingvergunningen die zijn voorbereid met de uit-
gebreide voorbereidingsprocedure moet in plaats van be-
zwaar beroep bij de rechtbank worden ingediend. Degenen 
die zienswijzen hebben ingediend tegen het concept-besluit  
kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendma-
king een gemotiveerd beroepschrift indienen. De datum van 
bekend¬making is de verzenddatum van de vergunning. Indien 
het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt 
uw beroepschrift aan Rechtbank Haarlem, sector Bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 

Het beroep schorst in beginsel niet de werking van het be-
sluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u 
een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
beroepschrift.

Gehandicaptenparkeren
Op grond van het op 1 november 1999 in werking getreden 
Algemeen Delegatiebesluit 1999, hebben Burgemeester en 
Wethouders van Zandvoort besloten tot: Het opheffen van 
een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de A.J. 
van der Moolenstraat 49.

Postbus 2, 2040 AA te Zandvoort.

Voor mondelinge reacties kunt u een telefonische afspraak 
maken met mevrouw ir. L. van der Hek, telefonisch bereikbaar 
onder het algemene nummer 023 5740100.

Vervolgprocedure
Met inachtneming van de eventueel ingediende reacties, 
beoordeelt het college of het bestemmingsplan verder in 
procedure kan worden gebracht. Dit houdt in dat het al dan 
niet aangepaste bestemmingsplan als ontwerp ter visie wordt 
gelegd, met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen 
bij de gemeenteraad. De periode waarin zienswijzen kenbaar 
kunnen worden gemaakt duurt zes weken. De tervisieleg-
ging van het ontwerpbestemmingsplan alsmede de periode 
voor het indienen van zienswijzen zal door middel van een 
advertentie in de Zandvoortse courant en in de Staatscourant 
worden aangekondigd. 

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
-  Van Galenstraat 11, aanleggen inrit-of uitweg, ingekomen 

19 november 2012, 2012-VV-129.
-  Hogeweg 67 rood, plaatsen verbindingsstuk balkons en een 

balkonhek, ingekomen 20 november 2012, 2012-VV-130.
-  De Sav. Lohmanstraat 10, plaatsen dakkapel voor- en ach-

terzijde, ingekomen 22 november 2012, 2012-VV-131.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u 
uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen ken-
baar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen 
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening 
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een 
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het 
verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. 
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift 
kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing worden 
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen 
belanghebbenden bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen 
kunnen worden ingediend, zal dit bij de publicatie voor de ter 
inzagenlegging van het concept - besluit vermeld worden. In 
die gevallen kan alleen beroep worden ingesteld als zienswij-
zen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
-  Boulevard Barnaart 12, plaatsen van een hekwerk en zes 

vlaggenmasten, verzonden 21 november 2012, 2012-VV-116.

Gemeentelijke publicatie week 48 - 2012

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 47 en de 
verdere in week 47 door het college genomen besluiten zijn 
in week 48 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Klein Chemisch Afval 
Op zaterdag 1 december haalt de ecocar weer Klein Chemisch 
Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur, Vomar 10.10-
11.00 uur, Tolweg 11.10-12.00 uur
 
Belastingverordeningen 2013
In de vergadering van 7 november 2012 heeft de gemeenteraad 
van Zandvoort de volgende verordeningen vastgesteld: 
Verordening Begraafplaatsrechten 2013, Verordening begraaf-
plaatsrechten dieren 2013, Verordening forensenbelasting 
2013, Verordening hondenbelasting 2013, Verordening leges 
2013, Verordening marktgeld 2013, Verordening onroerende-
zaakbelastingen 2013, Verordening precariobelasting 2013, 
Verordening rioolheffing 2013, Verordening reinigingsheffin-
gen 2013 en de Verordening toeristenbelasting nachtverblijf 
2013

Deze verordeningen treden in werking op 1 januari 2013 en 
liggen ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staan 
binnenkort op de website.

Voorontwerpbestemmingsplan Quarles van Uffordlaan 25
Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken over-
eenkomstig artikel 1.3.1 van het besluit ruimtelijke ordening 
bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan “Quarles van 
Uffordlaan 25” wordt voorbereid. Overeenkomstig het bepaalde 
in de inspraakverordening ligt voor een ieder het voorontwerp-
bestemmingsplan ter inzage.

Gebied
Het bestemmingsplan heeft uitsluitend betrekking op het 
perceel Quarles van Uffordlaan 25. Het perceel valt onder nu 
onder bestemmingsplan “Strand en Duin” en heeft de bestem-
ming “natuur”. 

Aanleiding
De naastgelegen percelen van dit perceel zijn in 1981 al be-
bouwd. De eigenaren van dit perceel wensen nu de mogelijk-
heid te openen om dit perceel te bebouwen. Daartoe dient voor 
dit perceel een nieuw bestemmingsplan te worden gemaakt 
waarin de bouw van een woning mogelijk wordt.

Inspraakprocedure
Het plan ligt tijdens de openingtijden vanaf 3 december 2012 
gedurende vier weken ter inzage bij de centrale balie in het 
gemeentehuis. Op de gemeentelijke website www.zandvoort.
nl onder actueel, plannen en projecten, actuele bestemmings-
plannen kan het plan ook ingezien worden. Gedurende de 
termijn van de tervisielegging kunt u uw reacties schriftelijk 
richten aan het college van Burgemeester en Wethouders 
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Verkeersbesluit opheffen eenrichtingsverkeer 
Koninginnebuurt
Door het college van Burgemeester en Wethouders is besloten 
om in de Koninginnebuurt het eenrichtingsverkeer op te heffen. 
Het doel van het opheffen van het eenrichtingsverkeer is dat 
er meer vrijheid is voor de weggebruiker en de woningen in de 
Koninginnebuurt beter bereikbaar worden. Het is mogelijk het 
eenrichtingsverkeer op te heffen, doordat er weinig verkeer in 
de straten rijdt en er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn bij 
in- en uitritten en lege parkeervakken. De verwachting is dat 
de verkeersveiligheid wordt vergroot, doordat weggebruikers 
oplettender zijn door aanwezigheid van tegenverkeer en de 
snelheid daardoor lager ligt. Het college van burgemeester van 
wethouders van Zandvoort besluit over te gaan tot het verwijde-
ren van de borden C2, C3, en C4 van bijlage 1 van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens, alsmede de daaraan gekop-
pelde onderborden, op de volgende straten: Wilhelminaweg, 
Weimarweg, van Stolbergweg, Regentesseweg, Julianaweg.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 48

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag t/m 
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar 
een vakafdeling verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 11.00 uur. 

Op zoek naar werk 
of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Houdt honkbal in het Zandvoortse 
op te bestaan?

Dat is de vraag die gesteld mag worden nadat manager 
Han van Soest van de honkbalafdeling van ZSC de pijp 
aan Maarten heeft gegeven. Hij moest ieder weekend 
maar afwachten of er voldoende spelers aanwezig waren 
maar ook wie er zouden zijn. Nu vindt hij het welletjes en 
heeft bij het bestuur aangegeven dat het voor wat hem 
betreft nu echt over en uit is en trekt de stekker uit het 
eerste team.

Al twee seizoenen kampt 
de honkbalafdeling van ZSC 
met een structureel tekort 
aan spelers die iedere zon-
dag aanwezig moeten zijn. 
Van Soest is niet de enige 
die vecht tegen de pegu-
lanten van de plaatselijke 
horeca gedurende het zo-
merseizoen. “Ik kan de spe-
lers niet tegenhouden om 
het een en ander extra te 
verdienen tijdens de zomer, 
maar ik heb er wel de balen 

denk ik”, zegt hij teleurge-
steld.

ZSC heeft vorig jaar nog voor 
veel geld, via subsidie van 
de gemeente Zandvoort, 
een hele mooie mobiele 
werpheuvel aan mogen 
schaffen. Dat ding moest 
speciaal uit de Verenigde 
Staten komen en heeft 
slechts één seizoen dienst 
gedaan. Het was uniek in 
Nederland dat de heuvel 
gebruikt mocht en kon wor-
den. “Ik heb nog een aantal 
leuke dingen die ik voor de 
club wil doen en daar kan ik 
mijn draai helemaal in vin-
den. Leuke dingen waar ik 
van geniet”, zegt Van Soest 
afsluitend, doelend op de 
feestavonden waar hij met 
heel veel plezier achter de 
tap staat. 

van. Ik heb me heel veel ja-
ren voor deze sport ingezet, 
eerst bij TZB en later bij ZSC, 
maar vind het nu genoeg. 
Als iemand anders de hand-
schoen op wil pakken mag 
hij dat van mij doen maar 
er zijn structureel zes spe-
lers extra nodig om tot een 
volwaardig team te kunnen 
komen dat ’s zondags kan 
spelen. Als die er al zouden 
zijn, zouden zij zich allang 
aangemeld moet hebben, 

honkbal

Uitslagen tweede ronde
Zandvoortse Bridge Club

Op de woensdagavond is het weer als vanouds stuivertje 

wisselen in de A-lijn. Deze keer trokken Tiny Molenaar & 

Wim Brandse aan het langste eind door met een verschil 

van 9% na zes wedstrijden bovenaan te eindigen voor Mar-

greet Paap & Hans Hogendoorn. 

Ada Lips & Eugenie Spier 
behaalden keurig de derde 
plek. De drie helaas gede-
gradeerde paren staan hun 
plaats af aan de best sco-
rende paren uit de B-lijn: Nell 
Boon & Fini van der Meulen 
wisten met slechts 0,03% 
verschil het paar Marianne 
Giliam & Geert Veldhuizen 
net voor te blijven. Zij wor-
den naar de A-lijn vergezeld 
door Coby Daniëls & Mieke 
Kleijn. Ook in de C-lijn was 
het spannend. De winna-
ressen hier zijn Vera Bruijn 
& Anja Witte en het verschil 

De promovendi uit de B-lijn 
zijn: Jan Randsdorp & Wilma 
Beijen, Raks Rudolphus & 
Tet Versteege en Richard 
Ke r k m a n  &  A r m a n d 
d’Hersigny. Een prima pres-
tatie was in de C-lijn de derde 
plaats en dus promotie voor 
Antonia Gramberg & Truus 
Teuwen, die zes weken ge-
leden nog in de D-lijn zaten. 
Samen met Ingrid Morriën 
& Tom Minderhoud en Ton 
Effern & Joop Engelkes 
gaan zij nu naar de B-lijn. 
De nummer één in de D-lijn, 
het paar Louis Schuurman 
& Rita Schilder had, mede 
door een fraaie laatste sco-
re van 68,23%,  een ruime 
voorsprong op Els Boswijk 
& Rita Kok en op Doke van 
der Graaf & Hetty Jurgens. 
De promotie naar de C-lijn is 
dan ook dik verdiend.

met nummer twee, Jan 
Swart & Dick Willebrand be-
droeg slechts 0,04%! Tineke 
Drenth & Jennes Daniëls 
keren eveneens terug naar 
de B-lijn. 

Ook op de donderdagmid-
dag wist Hans Hogendoorn 
met partner Ko Luijkx net 
niet de eerste plaats te ver-
overen. Lavina Bosschert & 
Bart Overzier bleken iets 
sterker in deze competitie. 
Fini van der Meulen & Wil 
van Dillen tekenden hier in 
de A-lijn voor de derde plek. 

bridge
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ZHC wordt tweede in de competitie

Moeizame winst voor Lions

Het is de dames van ZHC gelukt om de najaarcompetitie 
als tweede af te sluiten, waardoor ze in het nieuwe jaar 
uitkomen in de promotiepoule. In een wedstrijd die eigen-
lijk nooit een echte wedstrijd werd, konden onze dorpsge-
noten afgelopen zondag hekkensluiter VVV op eigen veld 
met 6-0 verslaan. AMVJ had nog roet in het eten kunnen 
gooien maar kampioen Abcoude was ook voor de Amster-
damse dames te sterk.

Het herenteam van The Lions heeft het afgelopen zaterdag 
in eigen hal moeilijk gehad tegen het derde team van het 
Overveense KTC, een onbekende tegenstander voor onze 
dorpsgenoten. Gezien de uitslagen van dit seizoen, zou het 
een gelijkwaardige tegenstander moeten zijn.

“De wind maakte het extra 
moeilijk om te communice-
ren en om te rennen maar 
niks kon onze dames tegen-
houden om het beoogde 
doel, de winst en daardoor 
de tweede plek in de poule 
op te eisen. Met 6 doelpun-
ten verschil zou dit gega-
randeerd zijn mits AMVJ zou 
verliezen van Abcoude”, zou 
Nathalie Huisman na afloop 
vertellen.

Een groot deel van de eer-

Het bleek een team van 
maar liefst 12 fanatieke spe-
lers die de Zandvoorters het 
vuur na aan de schenen leg-
de. De Zandvoortse tactiek 
bestond uit hetzelfde strijd-
plan als vorige week tegen 
Club 2000. Gebruikmaken 

ste helft waren het vooral 
de gasten die voor het doel 
van Zandvoort te vinden 
waren, maar keepster Tessa 
Keur wist op groots wijze 
haar doel schoon te hou-
den, daarin geholpen door 
een sterke Zandvoortse ver-
dediging. Gaande weg kwam 
ZHC steeds gemakkelijker 
aan de bal met een doelpunt 
van goaltjesdief Julia Buchel 
als resultaat. Niet veel later 
verzilverde Buchel een toe-
gekende strafbal. 

van de eigen lengte en dat 
zowel in de aanval als in de 
verdediging toe te passen. 
Echter, zo soepel als tegen 
Club 2000 werd gespeeld, 
zo stroef ging het tegen 
KTC. De gasten waren steeds 
in staat om na een door 

hockey

basketbal

Jong Oranje net te sterk 
Op de twee golfbanen die Zandvoort rijk is, vond afgelo-
pen zaterdag een bijzondere wedstrijd plaats. De 12 beste 
jeugdgolfers van Nederland speelden een toernooi volgens 
het ‘Ryder Cup’ format. 

De spelers van het Dutch 
Junior Golf Association 
(DJGA), waaronder Zand-

voorter Bruce Lancaster (16), 
hebben strijdlustig gevoch-
ten tegen de officiële selec-

golf

Dorsman Assurantiën
EigenWijs Makelaars
Emotion by Esprit/

Confet'ti B.V. 
Grand Café Restaurant XL
Hofstedemakelaardij
Onel Window Dressings
Pluspunt
Toko Bintang
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart 

Notarissen
Vista Vastgoed

Administratiekantoor 
K. Willemse

Agentschap NL Energie 
en Klimaat

Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bertram & Brood 
Beter Mobiel
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Club Nautique 
De Seniorenvereniging 

Zandvoort

adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden  
van alles wat in Zandvoort leeft. 
De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Henk v.d. Linden (l.) krijgt les van Dick Jaspers

Bruce Lancaster slaat af voor hole 1 op Open Golf Zandvoort

Biljartles en -demonstratie van Dick Jaspers
Vorige week woensdag was Nederlands beste professio-
nele biljarter, Dick Jaspers, te gast in café Oomstee. Met 
zijn beheersing van het driebandenspel is niets mis. In een 
daverende biljartpartij als afsluiting tegen de jubilerende 
Henk v.d. Linden scoorde hij op zijn gemak ‘even’ 50 caram-
boles waar Henk een bescheiden maar prachtige 8 caram-
boles tegenover mocht stellen. 

Rond 16.00 uur was Jaspers 
al aanwezig om op uitno-
diging van uitbater Ton 
Ariesen samen met Henk 
v.d. Linden, speler van het 
eerste team van Oomstee, 
een leuke en inspirerende 
biljartles te verzorgen ter 

Niet eenmaal maar gewoon 
10 maal dezelfde bal spe-
len was geen uitzondering 
waarbij hij vooral de ver-
schillen aangaf in afstoot 
en snelheid. Ook demon-
streerde hij keer op keer om 
veel aandacht te besteden 
aan het overhouden voor 
een eventuele volgende suc-
cesvolle carambole.

In de avonduren was Jaspers 
opnieuw present om op on-
navolgbare wijze een de-
monstratie te verzorgen. Een 
uitermate boeiend vervolg 
waarin de vele aanwezige 
biljartliefhebbers volledig 
aan hun trekken kwamen. 
Zeker is dat de vele leuke en 
inspirerende tips en tricks 
de aanwezige driebanden-
spelers weer nieuwe in-
zichtpunten en vooral toe 
te passen technieken bood. 
De Oomstee-biljarters, zul-
len in de tweede helft van 
de regionale driebanden 
competitie zeker proberen 
hun tegenstanders met het 
geleerde te verslaan.

gelegenheid van diens ver-
jaardag. De vele aanwezige 
belangstellenden konden 
genieten van de duidelijke 
technische aanwijzingen 
en tips die de zo succesvolle 
internationale biljarter aan 
Henk v.d. Linden meegaf. 

biljart

tie van de Nederlandse Golf 
Federatie (NGF). Op de golf-
banen van de Kennemer Golf 
& Country Club en Open Golf 
Zandvoort bleef het soms tot 
de laatste hole spannend 
maar uiteindelijk heeft Jong 
Oranje de winst met 6½-2½ 
naar zich toe kunnen trekken. 

De organisatie was in han-
den van de NGF in samen-
werking met de DJGA. De 
laatste is een nieuw opge-
zette organisatie die zich 
inzet voor de promotie, be-
geleiding en het organiseren 
van wedstrijden van en voor 
jonge Nederlandse topgolf-
talenten die bij de NGF net 
buiten de boot vallen. 

Direct na rust was het ei-
genlijk een en al Zandvoort 
dat het spel bepaalde. Vrij 
snel was maakte Buchel 
haar en Zandvoorts derde 
doelpunt. Irma keur scoorde 
vervolgens twee keer uit een 
strafcorner, 5-0. Zandvoort 
had per se dat zesde doel-
punt nodig en dat kwam er 
ook. Hoewel de officiële tijd 
erop zat, moest Zandvoort 
uit een op tijd toegekende 
strafcorner nog scoren. 
Opnieuw, en met een daver-
de slag, kon Irma Keur haar 
kracht tonen. Een terechte 
6-0 overwinning was een 
feit.

De dames gaan nu eerst 
verder in de zaalcompetitie 
en gaan vanaf maart op het 
veld verder in de promotie-
poule.

Zandvoort opgebouwde 
voorsprong weer terug te 
komen. “Alles in deze wed-
strijd was niet best. De aan-
val, de verdediging, de lei-
ding maar gelukkig ook de 
tegenstander”, aldus woord-
voerder Sander Verboom. De 
schamele 49-41 eindstand 
op het scorebord was niet 
belangrijk; de twee wed-
strijdpunten waren dat des 
te meer. Topscores Lions: 
Niels Crabbendam 18 en 
Maurice Fiekert 12 punten.

Sinterklaas actie:
Beachclub Take Five
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudoir Personal Styling
Corry's Kaashoek
De Haven van Zandvoort
Dobey Zandvoort
Flair Beauty & Hair
Heintje Dekbed Outlet
Kroon Mode
La Bonbonnière 
Lunchbreek 
Orbit Bloemendaal
Restaurant EVI
Shanna's Shoe Repair 

& Leatherwear
Tati Atria
Zaras, Café Restaurant




